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Com o decorrer do estudo CNO uma Oportunidade Dupla: Da Promoção da Literacia Familiar ao Sucesso
Escolar das Crianças, foi possível perceber que para além do conhecimento produzido sobre as
mudanças ocorridas a nível familiar com a realização de um processo de RVCC, eventualmente
potenciadoras de sucesso escolar das crianças, a riqueza dos dados recolhidos permitia-nos ir mais além
e conceber propostas de formação, enriquecedoras de processos de RVCC, e de uma forma geral de
Educação de Adultos.

Assim, este caderno constitui-se como um instrumento de consulta onde são apresentadas
pistas de intervenção pedagógica para trabalhar as necessidades investigadas, com base nas
potencialidades apresentadas pelas próprias pessoas.

No decorrer do nosso estudo, deparámo-nos com declarações de mudança nas relações de pais com
filhos e que têm interesse em ser difundidas. Chamámos-lhes potencialidades de formação. No entanto,
e como exemplo, verificámos que alguns adultos entrevistados ainda não tinham entendido a
importância do envolvimento parental nas tarefas escolares e aprendizagens dos filhos, ou não sabiam
como fazê-lo, ou ainda o faziam de uma forma desadequada. Chamámos-lhes necessidades de formação
e foi a partir daí que, ilustrando com as potencialidades, foram construídas propostas e pistas que
consideramos pertinentes de serem devidamente integradas na formação de adultos, e por isso aqui se
apresentam através de um conjunto de fichas de consulta.
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I. INTRODUÇÃO

Este caderno surge na sequência do estudo CNO uma Oportunidade Dupla: Da Promoção da Literacia
Familiar ao Sucesso Escolar das Crianças, resultado de uma parceria entre a Agência Nacional para a
Qualificação e a Escola Superior de Educação de Coimbra, sob a coordenação da Professora Doutora
Lucília Salgado.
Com esta investigação pretendeu-se estudar as percepções dos adultos que realizaram o processo de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) no que diz respeito à Auto-eficácia,
à Gestão de Papéis, ao Projecto de Escolarização, e ao desenvolvimento de competências de Literacia.
Para cada temática referida foram consideradas as percepções do adulto relativas às mudanças
decorrentes do processo de RVCC e das práticas desenvolvidas nos vários contextos de vida do sujeito,
nomeadamente no contexto familiar. A amostra deste estudo é constituída por adultos que estavam a
frequentar o processo de RVCC Nível Básico e que tinham filhos a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino
Básico.
Os objectivos deste estudo consistiram em:
1. Conhecer as mudanças percepcionadas pelos adultos manifestadas no seu desenvolvimento pessoal
e nos contextos de vida familiar, que poderão ser facilitadoras do sucesso educativo dos filhos;
2. Identificar as percepções de mudança no projecto de escolarização dos filhos e do próprio;
3. Perceber o modo como a formação realizada facilita o desenvolvimento da literacia familiar e
promove a aquisição de competências de literacia.

Pertinência deste caderno
Considerando que este estudo não se deveria reduzir à análise das percepções dos adultos que
realizaram o processo de RVCC, partiu-se dos resultados da investigação para construir materiais de
formação que orientassem para a acção e servissem como complemento às actividades já desenvolvidas
pelos profissionais de RVCC.
Este estudo propôs-se, assim, a produzir conhecimento sobre as temáticas acima apresentadas, mas
também a identificar conteúdos que permitissem a produção de fichas de formação que respondessem
às necessidades identificadas e evidenciassem as potencialidades reconhecidas permitindo, deste modo,
propor recomendações de intervenção pedagógica.

Este trabalho destina-se aos profissionais de RVCC e tem como objectivo dar algumas pistas de
intervenção no que respeita ao desenvolvimento pessoal do adulto e a questões relacionadas com o
envolvimento parental, que consideramos merecedoras de serem integradas nas práticas formativas já
desenvolvidas no processo de RVCC.

Não desconsiderando a possibilidade de este instrumento de trabalho ser utilizado por outros
profissionais e/ou pelos próprios adultos que realizam este processo, considera-se que este caderno é
destinado, essencialmente, aos profissionais de RVCC – na medida em são estes que estabelecem um
contacto privilegiado com os adultos, que os acompanham, que melhor os conhecem, e, portanto, que
melhor saberão potenciar os seus processos de aprendizagem.

II. NECESSIDADES E POTENCIALIDADES
Objectiva-se, neste ponto clarificar os conceitos de necessidades e potencialidades educativas/
formativas no âmbito deste caderno, visto serem estes conceitos que estão na base deste trabalho.

Necessidade: é o estado presente em que determinado indivíduo se encontra e que não
corresponde ao estado de desenvolvimento desejável para responder de forma adequada
em determinada situação.

Potencialidade: é o estado de desenvolvimento óptimo do indivíduo que lhe permite
mobilizar competências e aprendizagens capazes de dar uma resposta adequada, eficaz e
satisfatória às exigências que lhe são colocadas nos diversos contextos da sua vida.

Assim, entendemos as necessidades e potencialidades educativas/ formativas com base nas breves
definições apresentadas anteriormente, tendo em conta também o material recolhido e analisado.
Desta forma, consideramos como «necessidades» aspectos referidos pelas pessoas intervenientes no
estudo - de forma latente ou reconhecida - nas seguintes condições:

Aspectos que foram identificados pelos próprios enquanto necessidades; isto é, as pessoas têm
consciência que não se encontram no estado desejável e identificam essa “falha” como uma
necessidade
Ex: “ Noto, noto que se calhar dou muitos erros, porque se eu deixei de escrever há 30 anos, deixei de ler,
agora tenho dificuldade em escrever.” E14

Aspectos referidos por uma minoria. Ou seja, ainda que a maioria das pessoas participantes declare
aspectos positivos, relativamente a determinada questão, há aqueles que ainda sentem e/ou
revelam algum tipo de necessidade. Assim, a questão referida de seguida apenas foi apontada por
uma pessoa, no entanto, considera-se que ela deve ser igualmente considerada.
Ex: “Nem por isso (…), gostava que não fosse tão fácil, que fosse mais difícil, (…) que não fosse assim tão
fácil ter o 9º ano. Está a entender?” E9
Denota que existem níveis de conhecimentos diferenciados, bem como ritmos de aprendizagem.

Aqueles que declaram não terem percepções de mudança e/ou que declaradamente assumem não
ter havido mudanças; o que significa que existe um trabalho a ser desenvolvido com esses
indivíduos;
Ex: “Não. Sinceramente não, porque na prática nós não vimos para aqui aprender nada (…).”E8

Aspectos analisados a partir da compreensão teórica

Como potencialidades, entendemos os seguintes casos, igualmente, com base na realidade estudada:

As pessoas que declaram a existência de mudança; que referem, claramente, as transformações
ocorridas entre o antes e depois (do processo de RVCC);
Ex: “Trabalho na CM. Lá fazia limpeza e agora estou no escritório.” E15
“(…) fez-me ver que sou capaz de mais do que aquilo que pensava.” E38

A forma como outras pessoas já ultrapassaram questões consideradas, por outros indivíduos, como
necessidades; ou seja, que apresentam possíveis respostas e/ou soluções.
Ex: relativamente à participação na vida escolar do filho
Necessidade: “É assim, às reuniões de pais nem sempre posso ir por causa do meu horário.” E7;
“Participo igual, mais não posso. Costumo ir á festa final de ano, como sempre fui.” E27
Potencialidade: “Praticamente mudei *depois do RVCC+ no sentido que dividi as tarefas com a minha
mulher; a minha mulher é que ia às reuniões e tudo mais e então eu decidi este ano que a minha mulher
vai às reuniões X e eu vou às reuniões do Y.” E19

Definidos os conceitos de necessidades e potencialidades, neste trabalho, importa agora apresentar
algumas ideias e referências teóricas sobre estes mesmos conceitos.
Witkin e Altschuld (1995) consideram que as necessidades assentam na discrepância ou fosso entre um
estado presente (aquilo que o indivíduo é, pensa, sente e tem) e um estado final desejável (o que o
indivíduo deveria ser, pensar, sentir e ter). Assim, a necessidade não é o estado presente nem o
desejável, mas sim a diferença entre eles. (ver figura 1).

Figura 1: Conceito de Necessidade
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Estes autores acrescentam ainda que, quando se trabalham as necessidades há que ter em consideração
que estas podem apresentar-se enquanto Necessidade Latente ou Necessidade Real/ Reconhecida
(Witkin & Altschuld, 1995):

Necessidade Latente, em que as pessoas ou grupos não têm consciência que têm determinadas
necessidades, no entanto, elas estão subentendidas no discurso ou nas práticas desses indivíduos.

Necessidade Real/Reconhecida, em que as pessoas reconhecem as suas necessidades e manifestam-nas
em forma de desejos e/ou exigências, porque têm consciência da sua existência.

Pérez-Campanero (2000) considera ainda que é importante ter em conta as seguintes variáveis:
a) Reconhecer uma necessidade leva a falar de valores. Pessoas com diferentes valores
reconhecerão diferentes necessidades. Para além disso, as opiniões podem ser divergentes acerca
de uma mesma situação, ou seja, enquanto um observador pode considerar determinada situação
inadequada, a pessoa que a experiencia pode não a sentir da mesma forma.
b) As necessidades sentidas diferem consoante o grupo em estudo e do contexto em que estão
inseridos.
c) Um problema é um resultado que não responde às expectativas, revelando-se, portanto, num
resultado inadequado. Os problemas podem, ainda, ser indicadores de processos inadequados
e/ou desnecessários para fazer face aos resultados esperados.
d) O reconhecimento de uma necessidade implica uma ideia de que existe uma solução para um
problema. O problema pode ter muitas potenciais soluções, possibilidades que variam segundo a
probabilidade de o minimizar.

Já no que concerne à questão da potencialidade, baseando-nos na teoria de desenvolvimento potencial
de Vygotsky (1978, p.86), existe uma distância entre o grau de desenvolvimento real que um indivíduo
expressa quando tenta resolver um problema sem apoio dos pares e o nível de desenvolvimento
potencial que se refere ao que se pode obter com a assistência de outras pessoas mais preparadas. Ou
seja, sugere que os sujeitos têm uma capacidade mental superior àquela que demonstram geralmente.
Neste sentido indica que existe a possibilidade de intervir nos processos de aprendizagem, levando o
indivíduo a poder desenvolver todo o seu potencial.

III. METODOLOGIA
Relativamente ao processo de desenvolvimento do trabalho que aqui se apresenta, importa referir que
este foi sofrendo várias alterações, numa perspectiva de exploração, melhoramento e
complementaridade contínuos, para obter os resultados que nos permitem, agora, apresentar um
conjunto de fichas com pistas de reflexão e propostas de actuação. Ou seja, propusemo-nos a fazer a
ponte entre os resultados obtidos a partir de um estudo de investigação e a concepção de um caderno
com propostas de intervenção a vários níveis. Pode considerar-se como factor diferenciador deste
trabalho o facto de serem utilizados testemunhos das pessoas envolvidas no processo, não só para
corroborar a pertinência de concepção de propostas de intervenção educativas, como também
encontrar nesses mesmos depoimentos potencialidades sinalizadas como possíveis respostas a
necessidades apresentadas por outros sujeitos, com características semelhantes.

Partindo dos pressupostos teóricos acima referidos e de acordo com o modelo de Bardin (1977),
adoptou-se a análise de conteúdo para o tratamento dos dados. Assim, este processo partiu da análise
de conteúdo das respostas dos entrevistados, tendo sido considerados todos os testemunhos que
evidenciassem aspectos relevantes, que reflectissem necessidades e potencialidades latentes ou
reconhecidas, não descorando qualquer aspecto mesmo que este não tenha sido referido por um
número significativo de participantes.
Com efeito, tendo por base o modelo de análise de conteúdo de Bardin (1977), foram consideradas as
seguintes etapas no tratamento da informação:

1. Pré-análise – procedeu-se a uma análise exploratória do conteúdo com vista a dela extrair
significado, possibilitando organizar as informações implícitas nos discursos dos entrevistados,
não obedecendo a nenhuma categorização.
2. Explorações do material - Concluída a fase de pré-análise, os dados foram categorizados de
acordo com a relevância e significação do discurso e agrupados em conjuntos temáticos
segundo a semelhança dos conteúdos evidenciados. É importante referir que, na sistematização
das categorias, houve a preocupação de que estas estivessem adaptadas aos quadros teóricos
de base.
3. Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação
Os resultados previamente analisados e categorizados foram interpretados à luz dos quadros
teóricos estudados, o que permitiu fazer algumas considerações relevantes de serem
transformadas em recomendações de carácter pedagógico.

IV. ORIENTAÇÃO DE LEITURA E UTILIZAÇÃO DAS FICHAS

O conjunto das fichas, que de seguida se apresenta, é composto por várias temáticas e a cada uma delas
corresponde um sub conjunto de fichas. Assim, no início de cada temática existe uma breve abordagem
teórica, enquadrando os temas e pistas apresentados nas fichas seguintes.
Em cada ficha encontrar-se-á um tópico explicativo, mais específico dentro de cada temática, que guiará
a leitura da ficha.
A título exemplificativo, apresentaremos, em seguida, um guia de leitura e de utilização das fichas,
enumerando e identificando as suas partes constituintes, bem como, os conteúdos que se podem
encontrar em cada uma delas.
Figura 2: Guia de leitura e utilização das fichas
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Tópico: temática abordada na ficha.
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Potencialidades educativas evidenciadas
no estudo que se apresentam como
possíveis respostas às necessidades
encontradas.
Recomendações são a descrição das
propostas de acção, que surgem na
sequência da identificação das necessidades
e potencialidades.

PARTE I

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL
DO ADULTO

A realização do processo de RVCC pelo adulto transforma-se num contexto de
desenvolvimento do saber, do saber-fazer e do sabe-ser/estar tão importantes que
enriquecem a sua relação com os vários familiares tornando-se num potencial global
com fortes incidências positivas na educação dos filhos. Centrámo-nos, sobretudo, nos
dois aspectos seguintes:

 AUTO-EFICÁCIA
 GESTÃO DE PAPEIS

AUTO-EFICÁCIA

Verifica-se que o processo de formação permite ao adulto um julgamento de si próprio
com sendo mais capaz de realizar as suas vontades e decisões nas esferas profissionais,
pessoais e sociais. Também a nível familiar este sentimento permite uma maior
interacção com os filhos cujos efeitos se repercutem positivamente na sua vida escolar.

Ficha 1. Auto-eficácia em contexto profissional
Ficha 2. Auto-eficácia face a situações do dia-a-dia
Ficha 3. Auto-eficácia parental e o acompanhamento escolar
Ficha 4. Auto-eficácia parental na comunicação com o professor
Ficha 5. Auto-eficácia nas práticas de literacia familiar e na importância da
leitura e escrita

AUTO-EFICÁCIA
DEFINIÇÃO
Auto-eficácia é definida como o julgamento que a pessoa realiza sobre as suas capacidades de organizar
e executar as acções necessárias para alcançar um determinado nível de desempenho numa actividade
(Bandura, 1986). Assim, a auto-eficácia não mede as capacidades que a pessoa possui, mas sim, o grau
de convicção das suas capacidades de lidar com um determinado desafio. Bandura defende que, a nível
global, a auto-eficácia promove o bem-estar no indivíduo em vários domínios da sua vida.

FONTES DE AUTO-EFICÁCIA
Experiência Pessoal – Considerada a mais eficaz no desenvolvimento do sentido de auto-eficácia, diz
respeito às experiências vividas pelo indivíduo como sucessos obtidos no desempenho de uma tarefa
que promovem a construção de uma forte convicção de eficácia pessoal.
Experiências por Modelos sociais – A observação de modelos de sucesso, em condições semelhantes às
do adulto e potencialmente úteis para o melhoramento do seu desempenho pessoal através da
aquisição de novos conhecimentos, habilidades e estratégias é um factor favorável ao aumento da
percepção de Auto-eficácia;
Estados emocionais e fisiológicos – A vivência de stress, tensão e estados de humor depressivos podem
afectar o julgamento sobre a capacidade de desempenho pessoal numa actividade
Persuasão Verbal – É exercida por meio de avaliações recebidas de outros sobre a capacidade pessoal
para o desempenho de uma actividade. O adulto persuadido de que é capaz de realizar uma
determinada actividade tende a sentir uma maior auto-eficácia e a mobilizar uma maior esforço na
tarefa.

Reforça a protecção
face ao risco de
exclusão social,
depressão ou distúrbios
de ansiedade

Aumenta o sentido
de controlo do
percurso de vida

Desenvolve a participação em
actividades ocupacionais,
desenvolvendo a criatividade,
produtividade e a construção
de relações sociais

Potencia o
Envolvimento
Parental

Facilita o confronto de problemas
em vez de os evitar, o debate de
pontos de vista distintos e o
reconhecimento de erros

Benefícios da
promoção da
Auto-eficácia

Aumenta os níveis de
contribuição social e a
tendência para assumir
um maior número de
papéis sociais

Desenvolve novas
abordagens e novas
visões sobre o meio

Permite uma maior
eficiência na forma de
comunicação com a
família, os colegas no
trabalho e com os
professores do filho

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Auto-eficácia - Ficha 1
AUTO-EFICÁCIA EM CONTEXTO PROFISSIONAL
No âmbito profissional, a Auto-eficácia está relacionada com a crença (cognição) na capacidade para executar,
cumprir ou controlar experiências profissionais, atingir objectivos estabelecidos e aceitar desafios ou
oportunidades de aprendizagem próprios da profissão. Pessoas com elevado sentido de Auto-eficácia no trabalho
tendem a ser mais pró-activas na procura de soluções e a desenvolverem uma comunicação mas eficaz com os
colegas. Por outro lado, indivíduos com reduzidas expectativas de auto-eficácia perante um determinado
comportamento esperado em contexto laboral, tendem a limitar a extensão da sua participação ou desempenho
na profissão e a apresentarem uma maior propensão para desistirem da tarefa quando surge a primeira
dificuldade. Assim, quando as crenças de auto-eficácia são reduzidas podem funcionar como uma barreira ao
desenvolvimento da carreira profissional do indivíduo.

Necessidades
Alguns adultos revelaram ter reduzidos níveis de Auto-eficácia no
domínio Profissional, no que diz respeito às suas capacidades de:
 Empreender novos desafios profissionais;
 Construir planos para um novo futuro profissional;
 Progredir na carreira;
 Mobilidade social.

“A confiança passou a ser a mesma que
tinha. Não arranjei melhor emprego,
continuo na mesma situação.” E28

Potencialidades

“A nível profissional… pronto, assim com o 9º
ano é muito difícil e já tenho um emprego
estável, não penso assim sair de onde eu
estou.” E8

“Sinto-me com mais capacidade para poder
responder a certos anúncios.” E17
“Sinto-me muito mais confiante, na medida em
que trabalho no Departamento de Recursos
Humanos como coordenador. Sinto-me mais
capaz em tudo a nível profissional.”E6
“Sinto-me mais à-vontade para desenvolver
certos trabalhos, ao nível de informática e de
inglês.” E13

Porém, grande parte dos adultos considerou sentir-se, em contexto
laboral, mais confiante nas suas capacidades para responder aos
objectivos profissionais, manifestando no seu percurso profissional
um conjunto de mudanças que se centram:
 Na transformação das percepções em relação à performance
no trabalho e ao seu capital profissional;
 No reforço da auto-eficácia e auto-estima através da
validação social das suas competências no trabalho pelos
pares;
 Na maior confiança na resposta a ofertas de emprego;
 Na maior capacidade de comparar as suas competências com
os requisitos do mercado de trabalho;
 Na concretização da mobilidade social;
 Numa gestão de carreira mais eficiente.

“Trabalho na Câmara Municipal. Lá, fazia limpeza e
agora estou no escritório. Como o processo de RVCC me
facilitou muito o curso de computadores para mim foi o
ideal. Quero tirar o 12º para ver se consigo fazer melhor
a requalificação da carreira.” E15

“Sinto-me capaz de me fazer notar por
outras pessoas, sinto-me com qualidades
diferentes, que não tinha. Mesmo no
trabalho sou mais valorizada, tenho novas
oportunidades, novas portas a abrir, e isso é
muito importante.” E17

Q10, E3 “Vejo-me com o 12º ano concluído e com mais alguns cursos que eu faço
constantemente, porque por exemplo, desde que acabei o 12º ano já fiz mais dois

Recomendação 1 - Compreender quais as representações que o adulto possui sobre o seu desempenho
profissional:
- Ajudar o adulto a reflectir sobre a forma como atribui significado à concretização de um
determinado desempenho ou objectivo profissional, identificando quais as razões/factores que o
fazem sentir-se mais auto-eficaz, ou aquelas que se constituem como uma barreira à sua percepção
de auto-eficácia.
- Sensibilizar o adulto que a percepção que tem sobre si mesmo e sobre o contexto profissional em
que está inserido determinará a forma como executa uma determinada tarefa profissional.
- Reflectir com o adulto acerca dos seus estados emocionais face a novas situações no contexto
profissional identificando aqueles que o adulto associa a experiências profissionais de sucesso.
- Procurar que o formando enuncie exemplos de situações laborais de sucesso, fracasso ou de impasse
e identificar quais as representações que o adulto possuía sobre as suas capacidades.
- Discutir a importância de serem trocadas experiências e conhecimentos em contexto profissional
com os pares, como forma de facilitar a atribuição de significado às experiências laborais e, como
tentativa de partilha e construção de novas estratégias e soluções mais eficazes para dar resposta aos
desafios que se lhe vão colocando.
Recomendação 2 - Compreender quais os objectivos profissionais do adulto para o seu futuro.
- Levar o adulto a reflectir sobre as suas possibilidades de futuro profissional tendo em conta as suas
motivações e interesses;
- Promover a criação e desenvolvimento de um plano onde o adulto defina os passos necessários para
atingir as suas metas profissionais;
- Facilitar a expressão escrita ou oral dos objectivos profissionais do adulto.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Auto-eficácia - Ficha 2
AUTO-EFICÁCIA FACE A SITUAÇÕES DO DIA-A-DIA
A Auto-eficácia influencia as escolhas que as pessoas realizam, o esforço que despendem na execução de uma
tarefa e no nível de perseverança face a um desafio. Segundo Bandura (1994), os indivíduos que possuem uma
maior percepção de Auto-eficácia não se sentem, por norma, intimidados em assumir compromissos de crescente
complexidade no seu dia-a-dia. O investimento cognitivo associado à realização de cada tarefa tende a ser
superior, as experiências de fracasso são interpretadas como oportunidades de crescimento e a resiliência face aos
obstáculos é superior. Desta forma, a auto-eficácia ao favorecer o desenvolvimento de capacidades de resiliência
permite que o adulto possa manter de forma mais persistente os esforços necessários para alcançar e realizar com
sucesso os seus objectivos o que, em última análise, serve para aumentar o seu bem-estar.

Necessidades

“Eu não sabia, estava com as pessoas e tinha
assim… acanhamento.” E7

Alguns adultos referiram não se sentir auto-eficazes face a
determinadas situações do dia-a-dia, mostrando dificuldades em
interagir socialmente com os outros.

Potencialidades
“Fez-me ver que sou capaz de mais do
que aquilo que pensava.” E38

“Tenho mais capacidades para me
relacionar com as pessoas. (…) Há mais
possibilidades de a gente falar com os
enfermeiros, com os médicos... é diferente,
a gente sente-se mais à-vontade.” E20

“Sinto-me mais confiante, noto
diferenças. É bom aprender.” E11

“Vejo-me a ser licenciado em ecossistema e
Turismo. Posso sempre ir mais além!” E6

“Mais consciente das minhas capacidades.
Faz-nos valorizar a nossa vida. Já não
mandam no meu trabalho, sou eu que vou
gerindo o meu trabalho e poder transmitir a
outras pessoas os conhecimentos de 20 anos,
para mim isso é muito importante...foi uma
subida muito grande.” E36

Alguns adultos revelaram ter sentido mudanças positivas, após o
processo de RVCC, na sua percepção de Auto-eficácia face a situações
do dia-a-dia sendo potenciado:
 O aumento da resiliência do adulto face à frustração e às
experiências de insucesso:
 A maior capacidade de aprendizagem com os erros;
 A promoção da capacidade de partilhar e discutir ideias em
público;
 O desenvolvimento da capacidade de comunicação;
 A capacidade de assumir a responsabilidade por actos e decisões
tomadas;
 Uma maior autonomia para definir objectivos;
 Uma maior capacidade para pensar mais eficazmente antes de
agir;
 Uma melhor gestão de compromissos e tarefas profissionais de
forma mais autónoma;
 Uma maior confiança e motivação para a aprendizagem;
 O desenvolvimento de motivações intrínsecas de superação
pessoal;
 Uma maior abertura a novos desafios na sociedade.

“Sem dúvida alguma que mudou um bocadinho na
minha maneira de estar na vida, deixa-me muito mais
aberto, uma coisa que eu noto sem dúvida alguma é que
sei ouvir e o facto de saber ouvir ajuda-me a parar para
pensar e quando nós ouvimos bem (...) é muito mais fácil
de responder correctamente.” E19

“Até a falar, sinto-me muito mais àvontade a falar com outras pessoas,
que na altura aqui atrás me retraía, e
agora não.”E16

Q10, E3 “Vejo-me com o 12º ano concluído e com mais alguns cursos que eu faço

Recomendação 1 – Promover a Auto-eficácia do adulto face a diversas situações do dia-a-dia tendo em conta
as quatro fontes de auto-eficácia:
Experiência Pessoal
- À medida que o adulto experiencia situações de repetido sucesso numa determinada actividade, a
avaliação que faz das suas capacidades face ao resultado positivo irá aumentar a sua percepção de
auto-eficácia. O formador poderá monitorizar determinadas tarefas que o adulto desempenhe,
explorando em conjunto quais são as suas crenças de auto-eficácia e de que forma o adulto as
desenvolveu. Poderá ainda sugerir a realização de tarefas que lhes possibilitem experienciar situações
que não lhe sejam familiares e que lhes permitam testar novos limites.
Experiências por Modelos Sociais
- Partilhar modelos sociais em condições semelhantes ao do Adulto, como os colegas que frequentam
igualmente o processo de RVCC, que sejam potencialmente úteis para o melhoramento do seu
desempenho pessoal, através da aquisição de novos conhecimentos, habilidades e estratégias.
Estados Emocionais e Fisiológicos
- Compreender quais os estados emocionais e fisiológicos que no adulto estão relacionados com índices
óptimos de desempenho e procurar que o adulto possa reflectir quais as causas das suas oscilações
emocionais e fisiológicas enquanto está a desempenhar uma determinada actividade onde se sinta
menos eficaz.
Persuasão Verbal
- Fornecer feedback positivo ao Adulto acerca do esforço pessoal investido na criação e execução de
planos de acção necessários para superar os obstáculos de uma determinada tarefa. O feedback
positivo deverá ser dado de forma genuína e honesta, com equivalência às características pessoais de
cada adulto e à dificuldade da tarefa.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Auto-eficácia - Ficha 3
AUTO-EFICÁCIA PARENTAL E O ACOMPANHAMENTO ESCOLAR
A Auto-eficácia Parental é definida pelo grau com que os pais avaliam a sua capacidade de realizar múltiplas
tarefas associadas ao apoio do desenvolvimento da criança. A Auto-eficácia no domínio das competências
parentais encontra-se relacionada com o nível de conhecimentos que os pais possuem sobre os comportamentos
envolvidos no desenvolvimento global da criança e com o grau de confiança na sua capacidade em assumirem o
seu papel parental. Assim, pais com uma elevada percepção de Auto-eficácia tendem a apresentar uma maior
satisfação pelo seu papel parental, maior afectividade, controlo, uma melhor qualidade na interacção e maiores
índices de apoio, suporte e envolvimento no crescimento do filho.

Necessidades

“A minha mulher é que é o
encarregado de educação” E1

Alguns pais relatam que o processo de RVCC não introduziu mudanças na
sua percepção de Auto-eficácia Parental. Estes adultos revelaram não
possuir uma representação de si enquanto figura central no processo de
escolarização dos filhos.

“Não. Sinceramente não, porque na
prática nós não vimos aqui
aprender.” E8

Potencialidades
“Uma coisa de que me sinto capaz é de agora
mexer no computador com mais facilidade e ele
pede-me alguma coisa e eu ajudo” E17

“Acho que houve coisas que aprendi aqui que são
capazes de me ajudar - as aulas de português
para mim foram muito gratificantes, a
matemática também. E acho que isso me vai
ajudar muito a ajudar a minha filha. Vai-me
ajudar a mim e a poder ajudar a minha filha” E30

“Mesmo a nível do inglês…eu já me sinto capaz de
ajudar, a fazer algumas contas ou mesmo a falar.”E7

Verificou-se que a maioria dos adultos referiu sentir uma maior
Auto-eficácia nas suas funções parentais, no que diz respeito ao
acompanhamento dos filhos nos trabalhos escolares. Os pais que
se sentiam mais auto-eficazes revelaram um maior envolvimento
na escolaridade dos filhos. Estes adultos referem que o processo
de RVCC lhes permitiu sentirem-se mais auto-eficazes enquanto
pais por:








Adquirirem conhecimentos que facilitaram a aproximação
e apoio aos filhos;
Incorporarem de códigos escolares na interacção com os
filhos;
A maior capacidade raciocínio e de expressão oral;
A maior facilidade em usar as tecnologias da informação;
A utilização de ferramentas de pesquisa;
A introdução de actividades cognitivamente mais
estimulantes.

”Já consigo acompanhar melhor todas as
tarefas que ela tem que fazer e saber o que
é necessário para as fazer.” E4

“Noto isso quando estou a ajudá-la,
principalmente no Português, porque melhorei o
Português. Até na maneira de falar noto que me
enriqueci mais e que me explico melhor.” E5

“Obviamente que isso me fez abrir
novos horizontes e aí consegui ter uma
perspectiva diferente a trabalhar com o
meu filho.” E2

Recomendação 1 – Conhecer as representações que os pais possuem sobre o acompanhamento escolar que dão
aos filhos, tendo em conta que:
- Pais com baixos níveis de literacia sentem-se, por norma, desadequados na função de acompanharem
o processo de escolarização dos filhos. Dado existir uma reduzida convicção sobre as suas capacidades
enquanto educador e uma representação distorcida do que é acompanhar o filho.
- A implementação de estratégias simples como a abertura de vias de comunicação entre pais e filhos
sobre o que acontece na escola, é uma prática de acompanhamento escolar importante.
Recomendação 2 – Promover a reflexão no adulto acerca das modalidades de acompanhamento escolar e do
seu papel enquanto educadores.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Auto-eficácia - Ficha 4

AUTO-EFICÁCIA PARENTAL NA COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR
A Auto-eficácia Parental constitui-se com um importante predictor do grau de envolvimento dos pais na
escolaridade dos seus filhos. Uma das importantes dimensões desse envolvimento prende-se com a comunicação
que os pais estabelecem com o Professor do filho. A relação entre os pais e o professor é mediada por uma
complexa rede de factores, dos quais se destaca a percepção de Auto-eficácia Parental. Os pais com baixos níveis
de auto-eficácia sentem-se, por norma, desadequados no contexto escolar, não se encontram tão receptivos às
oportunidades de envolvimento escolar promovidas pelo professor, enfraquecendo a relação escola-família. Por
outro lado, quando os pais se vêem a si mesmos como professores ou tutores dos seus filhos e se sentem autoeficazes na educação dos mesmos, envolvem-se mais facilmente e mais activamente quando os professores
solicitam a sua participação.

Necessidades
“Já consigo acompanhar melhor todas as tarefas
que ela tem que fazer e saber o que é necessário
para as fazer.”E4

Os adultos com menor percepção de Auto-eficácia Parental
tendem a estabelecer um contacto menos frequente com o
professor em relação aos pais que se sentiam auto-eficazes
nas suas funções parentais.

Potencialidades
Alguns adultos consideraram que, após o processo de RVCC,
passaram a sentir-se mais confiantes para falar com o
professor do seu filho, essencialmente, por terem
desenvolvido competências ao nível da expressão oral e por
voltarem a entrar em contacto com o código escolar, o que
lhes permitiu desenvolver uma convicção positiva sobre as
suas capacidades de interacção com o professor do filho.
Estes adultos passaram a:



A compreender o código escolar associado à figura
do professor de forma mais clara;
A acompanhar de forma mais eficaz as tarefas
escolares dos filhos, compreendendo de forma mais
fácil qual o objectivo da tarefa.

“Penso que nesse aspecto é igual, sou uma
pessoa comunicativa por natureza… Não me fez
muita diferença. “ E15

“É muito mais fácil comunicar, portanto, se
estamos a falar com os professores e não
entendemos aquilo que eles nos querem dizer,
torna-se difícil e isso vai prejudicar obviamente
a educação escolar dos nossos filhos” E19

Porém, os resultados indicaram que a maioria dos adultos
considerou que não houve mudanças na sua percepção de
auto-eficácia na comunicação com o professor do filho pois
antes de terem realizado o processo de RVCC já
comunicavam com o professor.
“A professora tem uma maneira de falar específica e
então já me ajuda… aquelas tais palavras caras, como
eu costumo dizer, eu entendo-as. Normalmente nas
reuniões a gente ouve… e vou estar a perguntar o que
é que ela quer dizer? O que é que a aquela palavra
quer dizer? E não sei o quê. Já me sinto à-vontade, já
percebo!” E34

Recomendação 1 – Explorar a representação que o Adulto possui sobre a figura do professor e sobre o seu
desempenho na relação Casa-Escola.
- Procurar na vida do Adulto experiências com a figura do professor que tenham sido vivenciadas com
sucesso/prazer e experiências de insucesso na comunicação com o Professor.
- Avaliar as razões de sucesso e insucesso das experiências. Evidenciar os estados emocionais do Adulto e
qual a sua avaliação sobre as suas capacidades de comunicação.
Recomendação 2 – Realizar uma reflexão a partir da troca de papéis.
- “O que o professor espera de mim enquanto educador e aquilo que eu espero do professor do meu filho”
Recomendação 3 - Efectuar um levantamento das várias vias de comunicação que o Adulto poderá estabelecer
com o professor do filho, assim como possíveis alternativas ao horário de atendimento.
Recomendação 4 – Sensibilizar os adultos de que ao estabelecerem uma via de comunicação frequente com o
professor estão a aceder a uma oportunidade de compreenderem melhor os seus filhos e a acompanhar o seu
percurso escolar de forma mais eficaz.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Auto-eficácia - Ficha 5

AUTO-EFICÁCIA NAS PRÁTICAS DE LITERACIA FAMILIAR E NA
IMPORTÂNCIA DA LEITURA E ESCRITA
PARENTAL NA COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR
A auto-percepção de leitor/escritor é um conceito multidimensional que se encontra relacionado com a percepção
de Auto-eficácia.
Estudos recentes têm demonstrado que a percepção que a pessoa tem de si mesma enquanto
leitora/escritora depende dos julgamentos que esta realiza em relação às actividades de leitura e escrita. Assim, se
um adulto lê bem, irá incorporar este bom desempenho na sua auto-avaliação como leitor, e desenvolverá um
forte sentimento de auto-confiança das suas capacidades neste domínio. Este sentimento de eficácia irá conduzir o
adulto a envolver-se mais nas tarefas de leitura abordando-as de forma mais tranquila e de forma mais persistente
perante as dificuldades que possam surgir nessa tarefa. Pelo contrário, se os seus julgamentos de auto-eficácia
forem negativos, haverá uma maior tendência para evitar as tarefas de leitura e escrita. Assim, quando existe uma
baixa auto-eficácia no que diz respeito ao domínio das actividades literácitas maior será a probabilidade de
existirem défices de literacia associados constituindo-se como um obstáculo à vida da pessoa.

Necessidades

“Não tenho muitos hábitos de escrever” E33

Há adultos que, apesar de terem frequentado o processo de RVCC,
ainda não sentiram mudanças na sua percepção de auto-eficácia,
atribuindo por sua vez uma menor importância à leitura e escrita.

“Costumo ler pouco” E29
“Não leio, não leio…não leio nada mesmo” E10

Potencialidades

“Sim. Eu era uma pessoa…parecia que eu tinha
medo de ler. Hoje não. Agora já estou bem
melhor! Já pego num livro e já consigo ler. Agora
até já leio os jornais!” E7

Os adultos que revelaram sentir mudanças na sua Autoeficácia, após o processo de RVCC, referiram desempenhar
mais práticas de Literacia Familiar e atribuir uma maior
importância à Leitura e Escrita. Assim, o aumento de autoeficácia sentido por alguns dos adultos permitiu:



“É óbvio que me sinto mais à-vontade para lhe tirar
dúvidas, corrigir erros e até criar situações
imaginárias para ela compreender a matemática,
por exemplo.” E6




“Mas lá está, a falta de confiança, naquele tempo
a gente, às vezes, até coloca mais aquelas
palavras que sabe o significado delas mas que não
utiliza muito, e vai-se aprendendo.” E23

Um sentimento de maior confiança nas suas
capacidades enquanto leitores/escritores.
Uma maior confiança para explorar novos
materiais escritos.
Sentirem-se mais confiantes no apoio e
acompanhamento aos filhos nas actividades
escolares.
Sentirem-se mais seguros nas suas capacidades de
interpretação de textos.

Recomendação 1 – Procurar conhecer qual a imagem que o adulto tem de si mesmo enquanto leitor/escritor,
desenvolvendo o seu sentido de Auto-eficácia a partir das quatro fontes:
Experiência Pessoal
Consciencializar o adulto para as actividades de leitura e escrita presentes no seu dia-a-dia, procurando
explorar e salientar as experiências de sucesso do adulto neste domínio.
Experiências por Modelos Sociais
Explorar com o adulto quais os modelos de leitor/escritor teve ao longo da vida e, de que forma os
modelos sócias de literacia influenciaram a forma como adulto se vê a si mesmo, no que diz respeito a
este domínio. Procurar compreender com o adulto qual impacto que estes modelos tiveram na sua
atribuição de importância à leitura e escrita.
Estados emocionais e fisiológicos
Auxiliar o adulto a identificar os estados emocionais que, por norma, associa às actividades de leitura e
escrita. Se prática da leitura e escrita estiver, no adulto, ligada a momentos de ansiedade ou stress,
consciencializar o adulto que os seus estados emocionais poderão influenciar e enviesar a avaliação que
realiza das suas capacidades.
Persuasão Verbal
Transmitir ao adulto que este possui as capacidades necessárias a um bom leitor ou escritor. O formador
poderá incentivar o sentido de auto-eficácia do adulto ao convencê-lo da sua eficácia no domínio das
práticas de leitura e escrita partindo sempre de um exemplo de um desempenho vivido de forma positiva
pelo adulto.

Recomendação 2 – Realizar um debate sobre a importância da Leitura e da Escrita

GESTÃO DE PAPÉIS

Introduzir na vida quotidiana do adulto a formação implica uma reorganização na
gestão não só do tempo mas também das relações no interior da família,
nomeadamente, ao nível das funções parentais.

Ficha 1 - Gestão do papel familiar, profissional e educativo
Ficha 2 - Relações trabalho-família durante o Processo RVCC

Gestão de Papéis


As alterações no tecido social ao nível da configuração familiar e da nova composição de género da
força laboral vieram criar novos desafios e dilemas para as actuais gerações de famílias ( Silva &

Rossetto, 2010). As responsabilidades do trabalho profissional, das tarefas domésticas e do cuidado
dos filhos deixaram-se de confinar à divisão tradicional dos sexos, passando a existir um esforço de
conciliação de tarefas para responder às necessidades económicas, de tempo e de atenção da
família.



Dado que os indivíduos possuem ao longo da sua vida, uma quantidade limitada de recursos
psicológicos e fisiológicos que condicionam o tempo, a atenção e a energia que dedicam à execução
de um determinado papel, surgiu a necessidade de ser estudada a forma como são geridos os
múltiplos papéis sociais. Segundo Greenhaus e Beutell (1985) a Gestão de Papéis entre a esfera
profissional e familiar foi conceptualizada tendo em conta sua dimensão de conflito inter-papel:

Tempo
O tempo dispendido
num papel interfere na
disponibilidade de
tempo para a realização
de outro papel

Conflito
de Papéis

Tensão
A pressão criada no
desempenho de um dos
papéis dificulta o
cumprimento das
exigências de outro
papel

Comportamento
Os padrões comportamentais
específicos de um determinado
papel podem ser incompatíveis
com as expectativas
comportamentais associadas a
outro papel

Conflito na Gestão de Papéis



Por outro lado, o estudo sobre a Gestão de papéis tem igualmente evidenciado os factores positivos
e as mais-valias existentes na gestão de múltiplos papéis sustentando a hipótese de que as
experiências associadas a diferentes papéis sociais poderão ser capitalizadas e intervir positivamente
no desempenho de outro papel promovendo um equilíbrio dinâmico.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Gestão de Papéis - Ficha 1
GESTÃO DO PAPEL FAMILIAR, PROFISSIONAL E EDUCATIVO
A Teoria da Valorização do Papel parte do pressuposto de que a actividade profissional pode influenciar
positivamente a actividade familiar ou vice-versa. Esta visão assenta na ideia de que o desempenho de vários
papéis em simultâneo ou a sua acumulação, possibilita ao adulto o acesso a recursos que podem ter uma
repercussão positiva no desempenho de papéis, ou seja, as diferentes competências que se adquirem no ao longo
dos vários papéis podem-se reflectir favoravelmente quer no âmbito familiar quer no profissional.

“É um bocado complicado conjugar o meu
trabalho com as horas que eu posso estar
com o meu filho.” E12

Necessidades
Alguns adultos encontraram dificuldades em conciliar as exigências
do Papel Familiar com as exigências do Papel Profissional,
salientando a dificuldade em ajustar o tempo exigido pela profissão e
o tempo e o tempo necessário ao cuidado dado aos filhos.

“Eu tinha uma vida muito ocupada com o
trabalho.”E19
“ Se o meu trabalho me tira tempo? Tira e
não é pouco.” E16

Potencialidades
“Maior parte do tempo com o meu filho, partilhar
e fazer coisas novas com ele, daí a gente ir
frequentemente ao parque, fazer brincadeiras,
estar mais participativa nas actividades dele,
agora passo mais tempo com ele.” E34

Porém, outros adultos demonstraram percepcionar um
equilíbrio dinâmico entre a gestão das solicitações inerentes ao
Papel Profissional e as exigências do Papel Familiar, salientando
que este adultos:


“Também não roubaram tempo nenhum.
Acreditem que é mesmo uma questão de
organização e gestão do tempo!”E6




“Também não roubou tempo. Eu geri bem o tempo
e aproveitava para conseguir estar com os meus
filhos, no meu trabalho e a fazer o RVCC todos os
dias. Arranjava sempre maneira".E7

“Passo mais tempo! Brincar com ela,
rebolar no chão, fazermos jogos”E4

Tendem a capitalizar as competências próprias de um
papel social para optimizarem o desempenho de outro
papel.
Possuem uma maior probabilidade de fortalecerem o
seu sentido de auto-confiança e de construírem novas
perspectivas de vida.
Percepção das actividades e exigências associadas a
cada papel e na forma como devem gerir o tempo.

No que diz respeito à gestão do Papel Educativo, isto é, a
percepção que os pais possuem da forma como gerem as
solicitações do seu Papel Educativo e do Papel educativo do seu
filho, verificámos igualmente que estes adultos tendem a
equilibrar a gestão destes dois papéis.

“Comecei a andar de bicicleta com o meu filho
naquela volta que vamos dar de bicicleta acaba por
nos unir mais nas nossas conversas, já há uma
confiança no pai e isso é muito importante.”E19

Recomendação 1 – Sensibilizar o adulto para a sua capacidade de mobilizar as competências adquiridas num
determinado papel para a optimização e gestão de outro papel social.
- Explorar com o Adulto quais são as suas expectativas em relação a um determinado papel.
Frequentemente os Conflitos de Papéis surgem quando existem expectativas ambíguas em relação às
solicitações do papel, ou à existência de expectativas conflituosas fruto de uma comunicação imprecisa.
- Debater com o Adulto de que forma as tensões vividas num determinado papel social interferem com a
vivência plena de outro papel. Por exemplo, de que forma um dia de trabalho ‘stressante’ influencia
negativamente a vivencia do papel familiar.
- Auxiliar o Adulto a verbalizar as suas dificuldades e/ou as tensões sentidas nos diferentes papeis sociais.
- Reflectir com o Adulto acerca dos diferentes tipos de suportes que encontra nos diferentes tipos de
Papéis Sociais.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Gestão de Papeis - Ficha 2
RELAÇÕES TRABALHO-FAMÍLIA DURANTE O PROCESSO RVCC
A Gestão de Papéis é um processo que envolve o desenvolvimento global do indivíduo orientando-se para níveis
superiores de complexidade conduzindo o indivíduo a capitalizar os recursos presentes no meio. A acumulação de
papéis na vida do adulto, especialmente pela frequência de um processo de Educação de Adultos, como o
processo de RVCC, poderá auxiliá-lo a tornar-se mais atentos às suas próprias potencialidades e às
potencialidades do meio. Porém, para que o adulto percepcione um Equilíbrio entre Papéis terá de existir um
balanço igualitário de tempo, atenção e sentido de compromisso para cada um dos papéis. O tempo é um dos
principais indicadores do nível de ajuste e compromisso do indivíduo a um papel social.

Necessidades
Alguns adultos consideraram que houve um conflito baseado no
tempo provocado pela frequência do processo de RVCC, uma
vez que sentiram que este competiu com o tempo e recursos
destinados à Família e ao Trabalho. O Papel Profissional foi o
que mais competiu com os recursos associados ao Processo de
RVCC

“Nós, pais, sentimos que está ali alguém que está a
precisar de nós. E às vezes estamos a fazer as coisas
e «-Oh, eu não faço hoje, vou fazer amanhã porque
já chega e já passa do tempo». Porque estamos a
dar uma hora, duas horas àquilo e aquela pessoa a
precisar de nós, quando trabalhamos todo o dia e a
pessoa também não está connosco.” E24

Potencialidades
“Meter este trabalho (processo de RVCC) no meio
da família, no meio da casa e no meio do emprego,
digo-vos foi mesmo complicado em todos os
aspectos” E12

A maioria dos adultos considerou que, durante o processo de
RVCC facilitou a harmonização entre as exigências do Papel
Familiar e do Papel Profissional.



“Eu não acho que me tenha roubado algum
tempo, se calhar eu aproveitei foi melhor o tempo,
deixei de fazer coisas que se calhar não são tão
importantes” E14

”Também foi falado com a família, porque
quando entro nestas acções falo sempre com a
família, principalmente com a mulher, para ela
também compreender um pouco que eu tenho
que desligar. Refugio-me um pouco ali dentro
sozinho, para poder desenvolver os meus
trabalhos, os meus projectos, e os meus estudos
e tento sempre fazer. Quando isso acontece peço
sempre a opinião da mulher”. E31




Análise de prioridades e reavaliação da importância
das tarefas e compromissos a assumir;
Integração e equilíbrio do tempo necessário ao
desempenho satisfatório dos diferentes papéis;
Negociação prévia das actividades a realizar;
A família enquanto recurso facilitador na gestão dos
diferentes papéis sociais.

“Também não me roubou tempo nenhum. E como eu já
disse. É uma questão de gerir o tempo e dedicava-me a fazer
os trabalhos do RVCC quando o meu filho e a minha mulher
já estavam a dormir.” E8

Recomendação 1 – Compreender de que o forma o tempo investido pelo adulto no processo de RVCC, influencia
as relações trabalho-família:
- Promover a partilha entre os formandos sobre possíveis estratégias de gestão do tempo, face às
solicitações dos vários papéis.
- Sensibilizar o adulto para a partilha e negociação do tempo na família e no trabalho.
- Promover no adulto a realização de uma tabela de distribuição de actividades prioritárias
consoante a sua importância.

PARTE II

A ESCOLARIDADE DOS ADULTOS E O
ENVOLVIMENTO NO PROCESSO DE
ESCOLARIZAÇÃO DOS FILHOS
Decidir-se a iniciar um processo de Educação de Adultos que conduz a uma certificação é,
sem dúvida, o primeiro passo, para reconhecer a importância da escolarização na sociedade
actual. A aproximação e o envolvimento do adulto num processo de escolarização desta
natureza facilita-lhe compreender melhor as regras e o funcionamento dos contextos
escolares e a sentir-se mais à vontade no diálogo com os filhos, com os seus professores e
com a escola.

Ficha 1. Investimento dos adultos na sua formação
Ficha 2. Percepção das aprendizagens adquiridas facilitadoras de
envolvimento parental
Ficha 3. Delineamento de um projecto de escolarização para os filhos
Ficha 4. Domínio do código e das matérias escolares
Ficha 5. Acompanhamento escolar em casa
Ficha 6. Monitorização e envolvimento nos trabalhos de casa
Ficha 7. Actividades lúdicas com os filhos
Ficha 8. Modalidades de envolvimento e níveis de participação

A ESCOLARIDADE DOS ADULTOS E O ENVOLVIMENTO NO
PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DOS FILHOS

 As escolhas educacionais dos adultos determinam a forma como estes tomarão decisões no futuro,
entre as quais, as formas e a qualidade de envolvimento parental adoptadas ou o esforço e tempo
dedicado à escolaridade dos filhos. Por seu lado, os níveis de investimento e de envolvimento prestados
no seio familiar irão influenciar o desempenho da criança no seu processo de escolarização (Haveman e
Wolfe, 1995).
 A literatura define o envolvimento parental como os recursos dedicados por parte dos pais às crianças
tendo em conta diversos componentes. Por um lado, a componente comportamental, onde se destacam
as actividades realizadas em casa e na escola e, por outro, a componente cognitivo-intelectual,
propiciado por um ambiente doméstico enriquecedor e intelectualmente estimulante e, por fim o
pessoal, manifestado pelo interesse e procura de informação acerca do progresso da criança e dos
conteúdos da aprendizagem que esta está a realizar (Grolnick, Benjet, Kurowski & Apostleris, 1997)

Levar os pais a atribuir mais
importância à escolaridade
para o futuro dos filhos

Motivar os pais a assumir
um papel mais activo no
percurso escolar dos filhos

Melhorar a qualidade do
ambiente
familiar,
criando um ambiente
intelectualmente rico e
estimulante

Levar os pais a empreenderem
com mais facilidade actividades
promotoras de aprendizagem
com os filhos

Facilitar a compreensão
das regras, dos códigos
escolares e do programa
curricular dos filhos

Desenvolver uma noção mais
clara das capacidades e das
dificuldades dos filhos no
percurso escolar

Efeitos do aumento
da escolaridade dos
pais no envolvimento
parental:

Aumentar conhecimentos e
competências
que
lhes
permitam auxiliar mais e melhor
os filhos nas diferentes matérias

Modificar e melhorar
as expectativas face à
escolaridade dos filhos

Participar de forma mais
activa nas reuniões e nas
actividades
desenvolvidas
pela escola e comunicar com
mais frequência com os
professores dos filhos

Estreitar a relação com a
escola de forma a trabalharem
em cooperação com vista ao
sucesso escolar dos filhos

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Ficha 1

INVESTIMENTO DOS ADULTOS NA SUA FORMAÇÃO
Para que o adulto esteja apto a lidar com as situações do seu quotidiano e com a evolução da sociedade, entendese que é essencial que tenha um projecto de vida que passe por um investimento contínuo na formação, como
forma de aumentar conhecimentos e desenvolver competências adaptáveis e transferíveis. Considera-se que este
investimento na escolarização, para além de aumentar o nível de escolaridade também poderá promover o acesso
a melhores condições de vida e a inclusão social destes adultos.

Necessidades
Dos adultos inquiridos, 6,27% referiu que, após o processo de RVCC, não
pretendia continuar a estudar considerando que o percurso que realizou
foi suficiente ou o necessário. Assim, entende-se que estes adultos
apresentam como necessidade:
 Ter consciência da importância da aprendizagem ao longo da vida.

“Eu agora já não passo daqui.” E10
“Penso ficar por aqui.” E40
“Não sei se hei-de continuar [a estudar]
se não, porque eu já tenho um emprego
que está estável, pronto (...).”E9

Potencialidades
56,69% dos adultos referiu ter vontade de continuar a estudar e 30,48%
prosseguiu, efectivamente nos estudos.
O interesse demonstrado e o investimento feito na escolaridade após o
processo de RVCC nível básico assumem-se como potencialidades pela:

“Gostava, gostava de
estar a estudar, (…) por
exemplo, o curso de
computadores (…) eu
gostaria de ter esse
curso.” E37

 Importância atribuída à educação e formação e compreensão da
necessidade da formação contínua como forma de acompanhar a
evolução da sociedade;
 Existência clara de um projecto de vida para si próprio que passa pela
escolarização;
 Consciência do que necessitam aprender e das competências que
precisam desenvolver.

“Acho que cada vez faz mais falta
estudar e seguir em frente e tirar o
12.º, ir para um curso superior e nunca
parar. Acho que é bom, isto está
sempre a evoluir, o mundo, e estamos
sempre a aprender coisas novas.” E23

“Vejo-me com o 12º ano concluído
e com mais alguns cursos que eu
faço constantemente, porque por
exemplo, desde que acabei o 12º
ano já fiz mais dois cursos, um de
inglês e outro.” E3

Q10, E3 “Vejo-me com o 12º ano concluído e com mais alguns cursos que eu faço
constantemente, porque por exemplo, desde que acabei o 12º ano já fiz mais dois cursos, um de
inglês e outro.”
Q10, E6 “Vejo-me a ser licenciado em Ecossistema e Turismo. Daqui a 5 anos já é tempo
suficiente! E depois…depois logo se vê, quem sabe? Posso sempre ir mais além!”
Q10, E11 “Vou aproveitar esta oportunidade e tentar fazer o 12º ano. Depois logo se vê. Nunca
é tarde. Quem sabe, o ensino superior… (…)”

Recomendação 1 - Consciencializar o adulto das mais-valias decorrentes da aprendizagem/formação
contínua para as diferentes esferas da sua vida:
Esfera pessoal

- Sentir-se mais realizado e valorizado consigo próprio, assim como, perante os outros e a
comunidade;
- Aumentar o sentido de auto-eficácia, melhorando o desempenho nos diferentes papéis que
assume;
- Ser um cidadão mais participativo na sua comunidade e estar mais preparado para exercer uma
cidadania plena;
- Ser mais capaz de auto-dirigir a aprendizagem seleccionando o que necessita de aprender para
dar resposta às necessidades e problemas que se lhe vão colocando no seu dia-a-dia.
Esfera profissional

- Aceder a um emprego mais qualificado, ter mais oportunidades de emprego, melhorar o
desempenho profissional e/ou progredir na carreira;
Esfera familiar

- Poder auxiliar melhor os filhos no seu percurso escolar, quer no acompanhamento dado em casa
quer na relação que estabelece com a escola.
Recomendação 2 - Disponibilizar informação sobre os tipos de formação existentes, que atendam às
motivações dos adultos a querer investir na sua formação.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Ficha 2

PERCEPÇÃO DAS APRENDIZAGENS ADQUIRIDAS FACILITADORAS DO
ENVOLVIMENTO PARENTAL
No âmbito da formação os adultos adquirem aprendizagens formais e informais. É essencial que adulto reflicta e
aproprie as novas aprendizagens para que possa ter consciência das mesmas e possa transferi-las para as várias
esferas da sua vida, nomeadamente, no que concerne ao envolvimento parental, enriquecendo a forma como se
relacionam com os filhos e se implicam na sua escolaridade.

Necessidades
Alguns adultos não reconhecem aprendizagens decorrentes do processo
de RVCC que possam ter introduzido mudanças na sua vida e,
nomeadamente, no acompanhamento escolar que prestam aos filhos.

“Eu não era preciso tirar isso
[RVCC] porque eu ajudava o
meu filho na mesma.” E25

“Não. Sinceramente não, porque
na prática nós não vimos para
aqui [para o processo de RVCC]
aprender nada.” E8

Potencialidades
Por outro lado, há adultos que reconhecem as aprendizagens (formais e informais)
realizadas no processo de RVCC como tendo sido importantes para melhorar a
qualidade do acompanhamento escolar dado aos filhos. Entendem que o processo
lhes possibilitou:
 Adquirir novas perspectivas de como auxiliar os filhos nos estudos;
 Sentirem-se mais confiantes para acompanhar os filhos no seu percurso
escolar;
 Serem reconhecidos pelos filhos como mais capazes de os acompanhar nos
estudos, por terem aumentado o seu nível de escolaridade.

“Muda a nossa [confiança] mas
muda também a deles [dos filhos],
sabendo que nós temos o décimo
segundo ano, que não temos o
nono, se calhar eles próprios
puxam mais também por nós.” E18

“Confesso que o RVCC
ajudou-me a mim a
ajudá-la melhor.” E9

“Obviamente que *o processo de
RVCC] me fez abrir novos
horizontes e aí conseguir ter
uma perspectiva diferente a
trabalhar com o meu filho.” E2

Recomendação 1 – Desenvolver nos adultos a capacidade de reflexão sobre as suas práticas de
acompanhamento escolar dado aos filhos.
Recomendação 2 – Consciencializar os adultos da importância que o investimento na sua escolarização e as
aprendizagens adquiridas têm para facilitar e melhorar o acompanhamento escolar dado aos filhos.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Ficha 3

DELINEAMENTO DE UM PROJECTO DE ESCOLARIZAÇÃO PARA OS FILHOS

Entende-se que se do projecto de vida dos pais fizer parte a escolarização e o sucesso escolar dos filhos, se estes
tiverem uma ideia positiva da escola, se integrarem a cultura escolar no meio familiar e tiverem para o seu filho
expectativas de sucesso, a criança tenderá a desenvolver atitudes e comportamentos que serão facilitadores do
seu desenvolvimento cognitivo e sentir-se-ão mais motivadas, integradas e confiantes no seu desempenho
escolar.

Necessidades
Quando nos debruçamos sobre as questões relacionadas com a criação
de um projecto de vida para os filhos que passe pela escolaridade,
encontramos algumas necessidades que se prendem com a carência de:
 Expectativas face ao futuro escolar dos filhos;
 Acompanhamento, orientação e implicação dos pais no
delineamento de um projecto escolar tendo em vista o futuro dos
filhos;
 Crenças nas capacidades dos filhos face ao estudo e à
aprendizagem;
 Motivação dos filhos para a aprendizagem ao longo da vida.

“Os meus filhos, se quiserem
continuar, vão até à faculdade…
até onde eles possam ir.” E11
“Eu já percebi que a nível de
futuro, vai ser um bocado ele a
escolher (…)” E12
“Acho que é importante pelo
menos terminar os estudos. Se
quiser seguir, qualquer coisa
mais. Mas pelo menos o décimo
segundo ano, que é a
escolaridade normal.” E18

Potencialidades
“Eu pelo menos luto para isso,
para poder dar [à minha filha]
todas as condições e mais
algumas para que ela um dia
consiga… pronto, pelo menos
singrar na vida, tirar um curso,
saber mais, saber sempre mais
porque cada vez mais a
sociedade, o mundo assim
exige. Hoje em dia eu meto-a
naquilo que ela gostar e
quiser, eu dou-lhe todas as
oportunidades (…) para que
ela um dia tenha uma vida
estável e seja feliz e consiga as
coisas que quer e ser realizada
na vida.” E4

Em algumas referências estão bem patentes as intenções dos pais face ao
projecto escolar dos filhos, sendo de destacar as potencialidades que
assentam na/o:
 Valorização da aprendizagem ao longo da vida;
 Importância atribuída à escolaridade para a vida dos filhos;
 Existência de um projecto de escolarização em que os pais se
sentem parte integrante desse processo, quer motivando os filhos
nesse percurso quer criando-lhes as oportunidades necessárias ao
prosseguimento dos estudos;
 Consciência da importância do conhecimento e da aprendizagem
aliada à realização pessoal, adaptação social, estabilidade e
felicidade;
 Incentivo dado aos filhos, demonstrando a importância da formação
e da aprendizagem para o futuro deles.

“Espero que ela chegue ao Ensino Superior.
Eu sei que não está fácil arranjar empregos,
mas eu como mãe vou fazer de tudo para
ela nunca desistir.” E9
“Bom, vejo o futuro das minhas filhas como algo de sagrado!
Quero que elas tenham a melhor vida do mundo! E isso passa,
obviamente, pela escola, pela aprendizagem e por uma
formação. Estou-lhes constantemente a incutir esses valores e
dou o meu exemplo daquilo que não devem fazer.” E6

“Quero que o meu filho continue a
estudar (…) hoje em dia quem não
tiver formação e não tiver um
ponto de vista grande não chegará
a lado nenhum. E é isso que vou
transmitir ao meu filho, as duas
coisas são muito importantes, tirar
uma formação mas aprendê-la no
estudo e na prática.” E17

Recomendação 1 – Consciencializar os pais do quanto podem influenciar e motivar os filhos a estudar e a
prosseguir nos estudos.
Recomendação 2 – Sensibilizar os pais para a necessidade de demonstrarem aos filhos a importância que
atribuem à escolaridade como forma de lhes desenvolver uma atitude mais positiva e pró-activa face ao
percurso escolar.
Recomendação 3 – Debater com os adultos a importância e a necessidade da escolaridade para o futuro dos
seus filhos reflectindo sobre a importância:
- da aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências;
- das aprendizagens formais e informais no contexto escolar;
- da formação e da aprendizagem para exercício de qualquer profissão;
- da aprendizagem ao longo da vida como forma de estar adaptado e actualizado face às mudanças
sociais e tecnológicas.
Recomendação 4 – Demonstrar aos pais que o desempenho e o sucesso académico dos filhos é facilitado:
- pela motivação que incutem aos filhos para estudar;
- pelas crenças em relação às capacidades dos filhos;
- pelas expectativas face ao percurso escolar e desempenho dos filhos;
- por se mostrarem preocupados e atentos com o futuro escolar dos filhos;
- pelo reforço positivo dado pelos pais sempre que há empenho, dedicação e interesse face à
aprendizagem e ao estudo;
- pela transmissão aos filhos da importância da aprendizagem ao longo da vida.
- pelo acompanhamento que dão aos filhos no percurso escolar e nas oportunidades que lhes
disponibilizam.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Ficha 4

DOMÍNIO DO CÓDIGO E DAS MATÉRIAS ESCOLARES
Para que os pais possam acompanhar o percurso escolar dos filhos é crucial que sejam conhecedores da cultura
escolar compreendendo os códigos utilizados, como seja o significado das notas que são atribuídas aos filhos e o
conhecimento do plano de estudos e as matérias escolares. Deste modo, os pais estarão e sentir-se-ão mais bem
preparados para auxiliar os filhos na sua escolaridade podendo orientá-los e criar situações que permitam aos
filhos desenvolver aprendizagens não-formais e informais que complementem as aprendizagens escolares,
favorecendo ainda a comunicação escola-família.

Necessidades
Alguns adultos, quando questionados sobre a sua participação na vida
escolar dos seus filhos, apontaram como principais dificuldades:
 Descodificar e compreender as escalas de avaliação e os planos
curriculares dos filhos;
 Mobilizar as competências desenvolvidas no processo de RVCC
para o acompanhamento escolar dado aos filhos.

“Às vezes, os meus filhos traziam testes
para assinar e traziam aquelas letras e
aquelas coisas para dizer qual era a
disciplina…não sei quê e eu…nunca sabia
qual era o significado. Eles traziam os
pontos e eu nem sabia ver se eles tinham
tirado negativa ou positiva.” E7

“Porque o curso RVCC não tem nada a
ver com o ensino primário.” E40

Potencialidades
Por outro lado, alguns adultos consideram que o processo de RVCC lhes
possibilitou:
 Compreender melhor as matérias escolares;
 Melhorar o acompanhamento prestado aos filhos;
 Sentirem-se mais capazes de auxiliar os filhos nos estudos.

“Alguma dúvida ou alguma coisa
que eles queiram saber eu ajudo, (…)
eu já me sinto capaz de ajudar.” E7
“Tornou-se mais fácil, inclusive
até perceber melhor a matéria,
o que eles estão a dar.” E31

“Compreendo mais a matéria. (…) desde que
fiz o nono ano é que a gente vê as coisas com
mais lucidez, com mais informação (…)
Sempre gostei que elas tivessem esse
interesse [em saber mais] e eu sempre a
ajudá-las para que elas melhorassem.” E23

Recomendação 1 – Promover a partilha das dificuldades que os pais sentem na compreensão dos códigos e
das matérias escolares dos filhos.
Recomendação 2 – Consciencializar os adultos que, ao realizarem o processo de RVCC, desenvolvem
competências que os podem ajudar a compreender melhor o código escolar e os conteúdos programáticos
abordados nos currículos escolares dos filhos.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Ficha 5

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR EM CASA
O acompanhamento escolar em casa assume-se como um veículo de aproximação e comunicação entre pais e
filhos, consistindo ainda numa possibilidade de os pais compreenderem as matérias e o percurso de
aprendizagem dos filhos. O acompanhamento escolar em contexto familiar potencia a atitude das crianças face à
escola e à aprendizagem e, consequentemente, o desempenho académico das crianças.

Necessidades
Alguns adultos revelam necessidades no tipo de acompanhamento que
dão aos filhos, demonstrando ter dificuldades em:
 Compreender que o acompanhamento escolar não se reduz ao
acompanhamento nos trabalhos de casa;
 Entender a importância de se envolverem na escolaridade dos
filhos independentemente dos resultados académicos que os filhos
obtêm.

“Sim, sim, ele os trabalhos de
casa faz sempre ao pé de mim,
e, ao fim, eu corrijo. De resto,
não tenho.” (E39)

“Ela é sempre tão boa aluna que
não me preocupo com ela. Não
dá trabalho nenhum!” E9

Potencialidades
Por outro lado, encontrámos algumas referências que se assumem como
potencialidades no acompanhamento escolar em casa que passam por:
“Quando os filhos vêem que
os pais também são capazes
de estudar, eu acho que
começa a haver outra
harmonia em casa.” E37

“Tenho sempre interesse
em perguntar como é
que ele está, como é que
foi o dia.” E38

 Organizar e monitorizar o tempo dos filhos, agregando as tarefas
escolares com actividades de lazer;
 Conversar com os filhos acerca do seu dia-a-dia, demonstrando
interesse pela sua vida escolar e pelo seu bem-estar;
 Serem modelos para os filhos e fonte de motivação para a
aprendizagem, pela observação dos pais, em casa, enquanto estes
estudam;
 Capacidade de perceber e ser sensível às dificuldades dos filhos;
 Atribuir importância às questões relacionadas com a leitura e os
trabalhos de casa em geral, sendo esta uma prática recorrente;
 Entender que a relação com os filhos é beneficiada com um melhor
acompanhamento escolar dado em casa.

“Chegam à tarde, fazem os trabalhos de casa, eu deixo sempre as minhas filhas brincar
um bocadinho (…) mas tento sempre ao máximo estar com elas ou converso ou elas
fazem um jogo, a minha filha gosta muito de escrever, gosta muito de brincar às
professoras e aos alunos, normalmente tento entrar nesse joguinho.” E5
“Consigo estar a par mais ou menos das situações, das dificuldades que ela tem ou que
não tenha, (…) vou tentando acompanhá-la o máximo que posso.” E20
“Já me sinto mais à vontade de o ajudar. Ajudo mais nos trabalhos de casa. Tudo isso
veio beneficiar em termos de relação escolar entre pai e filho.” E31

Recomendação 1 – Sensibilizar os pais para o facto de que o acompanhamento escolar em casa não se deve
resumir à ajuda prestada nos trabalhos de casa mas que consiste ainda em:
- Organizar e monitorizar o tempo da criança;
- Criar um ambiente rico e estimulante em casa;
- Auxiliar os filhos nos trabalhos de casa e discutir as matérias com as crianças;
- Conversar com a criança sobre o seu dia-a-dia na escola;
- Expressar afecto e preocupação com o desempenho académico;
- Conhecer as fragilidades e as potencialidades do filho no processo de aprendizagem para poder
orientar melhor as aprendizagens;
- Reforçar e valorizar os pequenos e os grandes sucessos dos filhos;
- Comunicar regularmente com os agentes da escola.
Recomendação 2 – Demonstrar que o acompanhamento escolar em casa resulta em ganhos para os filhos mas
também para os pais e professores:
Ganhos para os filhos

- Melhoram o desempenho académico;
- Desenvolvem atitudes mais positivas face ao trabalho escolar;
- Integram de forma mais consistente as aprendizagens escolares com as aprendizagens adquiridas
noutros contextos;
- Desenvolvem uma percepção mais clara das suas competências pessoais e das suas competências de
auto-regulação.
Ganhos para os pais

- Adquirem novas competências que lhes permitem apoiar, encorajar e ajudar os filhos de forma mais
eficiente;
- Têm um conhecimento mais rigoroso sobre os currículos escolares dos filhos, dos objectivos e das
aprendizagens desenvolvidas, obtendo ainda uma visão mais precisa dos filhos enquanto alunos;
- Adquirem uma consciência mais real das competências necessárias ao envolvimento na escolaridade
dos filhos.
Ganhos para os professores

- Adquirem uma visão mais rigorosa do tempo e esforço empregue pelas famílias no acompanhamento
escolar dos filhos;
- Poderão ter uma noção mais clara do contributo que cada família poderá prestar no reforço das
aprendizagens escolares;
- Permite-lhes monitorizar e dosear de forma mais equilibrada os trabalhos de casa, tendo em conta
quer as necessidades das crianças quer os recursos que as famílias dispõem.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Ficha 6
MONITORIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO NOS TRABALHOS DE CASA
O envolvimento dos pais nos trabalhos de casa permite desenvolver nos filhos uma atitude mais positiva face aos
estudos promovendo ainda que estes tenham percepções mais claras das suas competências pessoais e de autoregulação, como por exemplo, a capacidade que cada pessoa tem de se motivar, de cumprir objectivos, de
realizar uma determinada acção, de ter controlo sobre a tarefa, avaliá-la, etc.
Os trabalhos de casa poderão ainda consistir numa oportunidade para os pais a escola/professores interagirem e
estabelecerem, por esta via, objectivos comuns atendendo às motivações e ao ritmo de aprendizagem da criança.

Necessidades
Em algumas referências feitas pelos adultos relativamente ao
acompanhamento dos filhos nos trabalhos de casa, deparamo-nos com
necessidades neste domínio como as de:
 Aceder à informação necessária para poder responder às
questões que os filhos colocam;
 Dedicar mais tempo ao acompanhamento escolar dos filhos,
nomeadamente, nos trabalhos escolares e entender a
importância desse acompanhamento;
 Entender que o acompanhamento dado aos filhos em casa não
se deve restringir aos trabalhos de casa;
 Dissociar os trabalhos de casa da punição ou castigo.

“Às vezes, ela perguntava-me, eu
queria-lhe ensinar e não sabia.” E23
“Pouco…porque não há muito
tempo para o acompanhar nos
trabalhos de casa.” E24
“Faço cópias... mas só vou ver no
fim, se há alguma coisa mal, eu
apago. Sou um bocadinho má...mas
ele sabe que eu tenho razão...” E29
“Às vezes para castigá-la digo-lhe
assim: - Quem vai ler a história vais
ser tu.” E23

Potencialidades
Todavia, encontramos algumas referências onde é visível que alguns pais:
“É óbvio que me sinto mais àvontade para lhe tirar dúvidas,
corrigir erros e até criar
situações imaginárias para ela
compreender a matemática,
por exemplo.” E6
“Ao nível de Matemática
também consigo ver o que é
que ela consegue fazer, onde é
que ela tem mais dificuldade.”
E20
“Sento-me sempre ao lado
dela e estou com ela a fazer os
deveres, explicar o que ela não
sabe, ajudá-la a ler, ajudá-la a
fazer melhor, também faz
parte...” E30

 Partilham tempo com os filhos na realização dos trabalhos de casa
auxiliando-os nas matérias e esclarecendo-lhes as dúvidas;
 Disponibilizam materiais essenciais à realização dos trabalhos de casa
como livros ou a internet;
 Estabelecem horários reservando tempo para a realização dos
trabalhos de casa e tempo para actividades de lazer que
complementem a aprendizagem escolar;
 Sabem reconhecer as dificuldades dos filhos face às matérias escolares;
 Reconhecem que o processo de RVCC consistiu numa mais-valia por
lhes possibilitar ajudar melhor os filhos nos trabalhos de casa;
 Recorrem a outros métodos como a criação de situações imaginárias
ou o recurso a jogos didácticos com forma de complementar e facilitar
a aprendizagem.

“Às vezes lá vou eu com ela para a Internet procurar. Tem lá um cantinho que é o
cantinho da Teresa, que tem jogos de língua portuguesa, de matemática, de provérbios e
tal, e eu estou sempre ali de volta dela a ver se ela encaixa naquilo.” E23
“Os conhecimentos que
adquiri no processo de
RVCC ajuda nos trabalhos
com o meu filho.” E2

“Tiramos aquela horinha para fazer os trabalhos de casa e brincamos com jogos, muitas
vezes jogos didácticos, passeamos (…)”E6
“Ele tem os meios à disposição dele, tem muitos livros em casa para ler, de tudo um
bocadinho, desde cultura geral a História.” E22

Recomendação 1 – Desenvolver competências que permitam aos pais auxiliar melhor os filhos nos trabalhos de
casa.
Recomendação 2 – Consciencializar os pais para a importância de criarem um ambiente rico e estimulante em
casa que permita motivar a criança a aprender pela descoberta.
Recomendação 3 – Despertar o interesse dos pais para as motivações da criança face à escola de forma a
conhecer melhor as dificuldades e necessidades sentidas pelos filhos e que deverão ser trabalhadas, com
recurso a métodos formais, não-formais ou informais, promovendo assim, o sucesso escolar dos filhos.
Recomendação 4 – Consciencializar os adultos de que o acompanhamento escolar em casa deverá ser um
veículo de aproximação entre pais, filhos e escola e um espaço onde os pais poderão desenvolver actividades e
promover experiências que permitam aos filhos complementar as aprendizagens escolares.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Ficha 7

ACTIVIDADES LÚDICAS COM OS FILHOS
A actividade lúdica reveste-se de experiências cognitivas, afectivas e socializadoras da criança. Estas
actividades permitem à criança descobrir e explorar o seu meio envolvente, rentabilizando os espaços e
os recursos materiais e humanos aliados à criatividade, à imaginação e à autenticidade. A brincadeira
assume-se, desta forma, como um dos aspectos essenciais para o desenvolvimento da criança, para o seu
bem-estar, assim como, para a agregação das aprendizagens desenvolvidas nos diversos contextos de
vida.

Necessidades
No que concerne à realização de actividades lúdicas com os filhos, evidenciam-se
as necessidades de:
 Disponibilizar tempo para desenvolver actividades lúdicas com os filhos;
 Compreender que brincar não é uma actividade exclusiva das crianças,
sendo benéfica nas várias faixas etárias;
 Entender que a responsabilidade de brincar com os filhos deverá ser
partilhada pelo pai e a mãe uma vez que permite à criança desenvolver
actividades diversificadas e direccionadas para além de poder fortalecer os
laços afectivos.

“Jogos, não jogo
com ela porque não
tenho tempo.” E10
“É mais o meu
marido que tem
mais essa parte da
paciência para fazer
jogos.” E33

Potencialidades
“Sempre
tive
essa
preocupação, que quando
escolho jogos... para já,
sempre apropriados à idade
dele, e depois jogos
didácticos que ensinem, que
digam alguma coisa.” E38

“Fazemos peças de teatro.
(…) a mãe é professora e dita
para eles e eles fazem um
ditado. Fazemos muito esse
tipo de brincadeiras.” E26

“Sem dúvida que se
alteraram,
tanto
nas
brincadeira
educativas,
como
nas
brincadeiras
“brincadeiras” porque há
uma aproximação muito
maior dos meus filhos.” E19

Uma grande parte dos pais referiu envolver-se em actividades lúdicas com os
filhos de onde se extraem as seguintes potencialidades:
 Realização de actividades diversificadas de carácter desportivo, cultural
e de entretenimento;
 Utilização do computador nas brincadeiras entre pais e filhos,
entendendo-o como uma nova forma de brincar, de aprender e de
aproximação aos filhos;
 Desenvolvimento de brincadeiras em que a criança assume, por
exemplo, o papel de professor, agindo segundo o modelo que tem e
expressando o que sente e pensa acerca do mesmo;
 Consciência de que a criança aprende enquanto brinca;
 Compreensão da dupla função do jogo: a componente de recreio e a
componente da aprendizagem;
 Participação dos pais nas actividades lúdicas dos filhos e a participação
dos filhos nas actividades lúdicas dos pais;
 Consciência da importância do envolvimento nas brincadeiras dos filhos
como forma de melhorar a relação pais-filhos.

“Já brincava antes, por exemplo brincar à
professora, aluna e ela é a professora e eu
tenho que ser a aluna, como é óbvio.” E5

”Brincamos, venho à piscina com ele, jogo à bola com ele,
vai comigo sempre quando vou jogar, vem ao cinema, vem
ao teatro. (…) Jogamos, por exemplo, às damas, os dois, às
vezes na Internet, um conta o outro, jogo Tetris, também,
alguns com letras, até, que é para ele aprender.” E24

Recomendação 1 – Consciencializar os pais de que as actividades lúdicas devem ser entendidas como uma das
componentes do acompanhamento escolar em casa.
Recomendação 2 – Dar a conhecer a importância das actividades lúdicas para o bem-estar e o desenvolvimento
pessoal da criança na medida em que poderão possibilitar:
- o desenvolvimento da inteligência prática;
- a capacidade de pensar e agir;
- a aprendizagem de estratégias de planificação e organização;
- a aprendizagem de valores de partilha e de cooperação;
- a expressão do que a criança pensa e sente acerca da escola.
Recomendação 3 – Reforçar a necessidade de os pais se envolverem nas actividades lúdicas dos filhos uma vez
que possibilita cimentar a relação de confiança e de segurança entre ambos e que se torna essencial no que
concerne ao desempenho e sucesso académico da criança.
Recomendação 4 – Sensibilizar os pais para o facto de que sempre que a criança brinca está a aprender.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Ficha 8
MODALIDADES DE ENVOLVIMENTO E NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO
As modalidades de envolvimento na escolaridade compreendem, entre outras, a comunicação com o professor, a
participação nas reuniões escolares e nas actividades desenvolvidas pela escola. As características dos pais
influenciam a forma como estes se envolvem nestes domínios podendo assumir graus distintos de envolvimento
assim como níveis de participação mais activos ou passivos que influenciarão as atitudes das crianças face à
aprendizagem, a imagem que a criança tem da escola e, consequentemente, o desempenho e sucesso escolar das
mesmas.

Necessidades
Apesar de a maioria dos pais participar na vida escolar do filho, existem
alguns pais que referem que nunca ou poucas vezes vão às reuniões (17,1%) e
às actividades escolares (31,8%).
Algumas referências indicam que os pais:

“Nunca falei com o professor
do meu filho... nunca, nem as
conheço." E28

 Têm pouco ou nenhum contacto com a escola dos filhos.
 Não comunicam nem conhecem os professores dos seus filhos;
 Delegam a responsabilidade do acompanhamento escolar dos filhos ao
cônjuge, não se envolvendo de forma activa na vida escolar dos filhos.
 Têm pouca disponibilidade de tempo para participar ou o horário das
reuniões não é compatível com o dos pais.

“Às reuniões não costumo ir.
Porque isso é a minha esposa
que faz.” E21

“A minha mulher é que é o
encarregado de educação.” E1

“É assim, às reuniões de pais
nem sempre posso ir por causa
do meu horário.”E7

Potencialidades
”Sempre participei muito. Aliás
sou presidente da Associação de
Pais e sempre me envolvi muito
nestas questões porque acho
bastante
importante
o
envolvimento dos pais na
educação escolar dos filhos.” E6
“Sempre participei, sempre tive
essa noção de que era importante
participar.
Participo,
sempre
dentro dos possíveis, naquelas
festinhas mais importantes, de
Carnaval, Natal, Fim de ano.” E22

“Diariamente
pergunto
à
professora se está tudo bem, se
ela tem feito os trabalhos.” E32

A maioria dos pais referiu participar nas reuniões (82,8%) e nas actividades
da escola (68%) muitas vezes ou sempre. Alguns adultos, quanto à sua
participação na vida escolar do filho evidenciaram potencialidades que se
prendem com:
 Consciência da importância da sua participação na vida escolar dos
filhos, nomeadamente nas reuniões e festas escolares;
 Falar com regularidade com o professor do filho como forma de obter
informações acerca do dia-a-dia do filho na escola;
 A assiduidade às reuniões, muitas vezes, revezada entre o pai e mãe;
 A noção da importância que tem para a criança a participação dos pais
nas festas da escola;
 A ocupação de cargos de representação na escola, através da
Associação de Pais.

“Vou às reuniões… eu isso sempre fui, mas se calhar participo mais, com
uma forma mais coerente, com mais firmeza, não tenho medo de falar.” E4
“Às reuniões, isso, eu sempre fui. Ou eu ou o pai, quando há reuniões
tentamos sempre cumprir e estar presente.” E10

“Desde pequenino, desde a primeira festa, desde a
primeira reunião, desde a primeira situação que seja
necessário apresentar o pai e mãe, sou eu o
encarregado de educação. Mesmo numa simples
festa, a presença do pai e da mãe é muito importante
para uma criança. (...) Sempre acompanhei.” E17

Recomendação 1 – Sensibilizar os pais para a importância de disponibilizarem tempo e negociarem o horário
das reuniões e das actividades desenvolvidas na escola, como forma de assegurarem a sua participação. Assim
como, explorarem outras formas de contacto que lhes possibilitem estar a par do percurso escolar do filho.
Recomendação 2 – Trabalhar o conceito de participação demonstrando que os pais podem ser mais activos se
entenderem que a participação pode assumir diferentes graus:
- os pais serem informados acerca dos problemas e das decisões tomadas;
- a escola solicitar aos pais críticas, sugestões ou possíveis soluções para resolver problemas;
- os pais elaborarem propostas e recomendarem medidas que a escola aceitará ou rejeitará justificando;
- os pais pertencerem a órgãos de representação, como a Associação de Pais, onde desempenham um
papel mais activo junto dos órgão de gestão da escola.
Recomendação 3 – Consciencializar os pais para a importância de estreitarem as suas relações com a escola,
uma vez que a família e a escola devem assumir uma responsabilidade partilhada no desenvolvimento pessoal,
escolar e social da criança.
Recomendação 4 – Sensibilizar os adultos de que tanto o pai como a mãe assumem um papel importante no
envolvimento escolar dos filhos.

PARTE III

O DESENVOLVIMENTO DA LITERACIA DOS
ADULTOS E A LITERACIA FAMILIAR

As concepções que os pais têm sobre a leitura e escrita e a qualidade do ambiente
familiar de literacia que proporcionam aos seus filhos podem exercer uma enorme
influência na aprendizagem e na forma como estas crianças se tornam mais predispostas
a compreender a natureza e a funcionalidade da leitura e da escrita e a integrar, desde
cedo, a literacia no seu dia-a-dia.



LITERACIA DOS ADULTOS



LITERACIA FAMILIAR

LITERACIA DOS ADULTOS

Sendo a Literacia uma competência que se desenvolve ao longo da vida importa
que o adulto tenha consciência da sua importância para o seu quotidiano e do
tipo de utilização que pode fazer, não somente na leitura e escrita de material
impresso como também em suporte digital.

Ficha 1. Importância atribuída à leitura e escrita
Ficha 2. Percepção de competências de leitura e escrita
Ficha 3. A leitura e a escrita no quotidiano
Ficha 4. Leitura de livros
Ficha 5. As tecnologias de informação e comunicação

LITERACIA DOS ADULTOS
DEFINIÇÃO DE LITERACIA
Define-se por Literacia “a capacidade de utilizar informação escrita e impressa para responder às
necessidades da vida em sociedade, para alcançar objectivos pessoais e para desenvolver os
conhecimentos e os potenciais próprios” (Kirsch, Jungeblut, Jenkins e Kolstad, 1993).

CONSEQUÊNCIAS DOS DÉFICES DE LITERACIA
A Literacia é considerada uma competência fundamental para lidar com grande parte dos desafios das
sociedades contemporâneas, pelo que os défices de Literacia estão geralmente associados aos seguintes
factores:

Limitações no agir de forma
autónoma
Dificuldades de inserção
socioprofissional

Limitações no acesso à cultura
e à informação

DÉFICES DE
LITERACIA
Maior probabilidade de estar
em condição de pobreza e de
ter empregos de baixa
qualificação

Tendência a ter menos poder
social
Impacto negativo para a
família

Pesquisas anteriores demonstraram que pais que provêm de meios desfavorecidos e
que possuem baixos níveis de literacia oferecem, com frequência, condições pouco
favoráveis em casa para apoiar a aprendizagem dos filhos. Assim, os níveis de literacia
dos pais e os ambientes de literacia que estes proporcionam têm uma importante
influência no modo como as crianças utilizam e desenvolvem a literacia.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Literacia dos Adultos -Ficha 1

IMPORTÂNCIA ATRÍBUÍDA À LEITURA E ESCRITA

As crenças que os pais têm acerca do seu papel enquanto educadores, bem como a importância que estes
atribuem à literacia e ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita estão associadas, em grande medida, ao
desenvolvimento das competências de literacia das crianças e ao seu sucesso educativo. Estas crenças, construídas
a partir das vivências do adulto enquanto leitor/escritor, vão orientar as práticas de literacia que os adultos
desenvolvem. As crenças manifestam-se tanto nas actividades realizadas pelo próprio como nas práticas
partilhadas em contexto familiar, pelo que são essenciais para a qualidade dos ambientes de literacia que os pais
desenvolvem e que proporcionam aos seus filhos.

Necessidades
Ainda que a maioria dos participantes tenha referido
percepcionar mudanças positivas na importância que
atribuem à leitura e à escrita, isto nem sempre
corresponde a uma mudança efectiva nos seus
hábitos de literacia. Alguns inquiridos referem não ter
ainda desenvolvido hábitos regulares de leitura e
escrita.

“Não tenho muitos hábitos de escrever.” E33
“Não leio, não leio… não leio nada mesmo.” E10
“Leio quando estou a ver televisão, porque não
percebo inglês, então tenho que ler. Se não, nada.” E28
“Eu deixei de ler… perdi esse hábito.” E14

Potencialidades
“Comecei a ler, agora só estou
bem com um livro nas mãos,
tenho que andar sempre com
qualquer coisa para ler. E a
escrita também, tenho muito
mais facilidade em escrever.
Desenvolvi muito mais a escrita,
e acho que o facto de ler
também me tem ajudado
bastante. Sem dúvida. (…) mais
facilidade de fazer e de
compreender certas coisas, a
nível mesmo da escola do meu
filho, mais facilidade em falar
com os outros, de nos
conseguirmos exprimir... tem
ajudado muito nesse aspecto,
nesse desenvolvimento (…).” E38

A maioria dos participantes considera que a leitura tem um papel
importante no seu quotidiano, sendo os contextos de lazer e os de
trabalho os mais referidos.
Grande parte dos participantes referiram mudanças na importância
atribuída à leitura e escrita. Estes indicam que ter realizado o processo
de RVCC influenciou significativamente a forma como valorizam e se
relacionam com a linguagem escrita, nomeadamente:
 No interesse demonstrado por outros tipos de leitura;
 Num maior gosto que agora têm pela leitura e pela escrita;
 Nos hábitos de leitura que desenvolveram e que fomentam agora
juntos dos seus filhos;
 No desenvolvimento de competências sociais e comunicativas que
se traduzem numa maior facilidade em expor as suas ideias.

“Não era tão importante, não ligava tanto,
e agora não, agora desperta-me, até leio
certos livros que eu não ligava, passavamme ao lado. Agora desperta-me a leitura e
gosto de ler.” E16

“Sim. Acho que me modifiquei substancialmente
nesse aspecto. Sempre considerei importante ler,
mas confesso que não lia muito por lazer. Depois
de ter feito o processo RVCC criei hábitos de
leitura que não tinha e incuto isso à minha filha,
embora ela adore ler.” E6

Recomendação 1 - Desenvolver junto dos formandos actividades que enfatizem a importância da leitura e da
escrita pois, como já foi referido, sabe-se que, se os adultos atribuírem importância à literacia, é mais provável
que transmitam aos seus filhos uma atitude positiva neste domínio.

Recomendação 2 - Sensibilizar os pais para a importância de se envolverem em actividades de literacia, pois
assim os filhos terão um maior contacto com modelos de leitor/escritor e mais oportunidades para
desenvolverem, eles próprios, práticas de leitura e de escrita. Neste âmbito, é importante que:
- as crianças observem os pais a ler e a escrever;
- os pais desenvolvam actividades conjuntas com os filhos em torno da leitura e da escrita;
- as crianças possam ter oportunidades de explorar a leitura e a escrita sozinhas.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Literacia dos Adultos - Ficha 2

PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE LEITURA E ESCRITA

As percepções que as pessoas têm sobre as suas competências de leitura e de escrita influenciam as suas
acções e as actividades que desenvolvem neste domínio. Assim, a mudança dessas percepções poderá
ter impacto quer nas práticas do próprio, quer nas relações que estes estabelecem com os filhos em
torno da literacia.

“Noto, noto que se calhar dou muitos erros,
porque se eu deixei de escrever há trinta anos,
deixei de ler, agora tenho dificuldade em escrever.”
E14

Necessidades
Alguns inquiridos percepcionam que as suas
capacidades de leitura e escrita são suficientes para
dar resposta às solicitações do dia-a-dia; contudo
referem, ainda assim, sentir algumas dificuldades.
Outros inquiridos consideram que o seu domínio da
literacia é insuficiente.

“Há palavras em português que eu não
percebo e às vezes fico a pensar, no
telejornal eles falam de algumas palavras
que eu fico a pensar o que é que quer dizer
aquela palavra (…) Fiquei a pensar que se eu
tivesse lido mais, principalmente ler, se
calhar sabia algumas coisas (…)”E28

Potencialidades
No entanto, a maioria dos participantes referiu mudanças nas
suas competências de leitura e escrita. Sentem-se agora mais
seguros na leitura e escrita e percebem melhor o que lêem e
utilizam estas competências com mais regularidade no dia-a-dia.

“Uma coisa de que me sinto
capaz é de agora mexer no
computador
com
mais
facilidade.”E17

Os dados deste estudo indicam, ainda, que os pais com melhores
percepções sobre as suas capacidades de leitura e escrita se
envolvem com maior frequência em práticas de literacia com os
seus filhos, quer sejam estas lúdicas, de ensino ou do dia-a-dia.

“Sim. Eu era uma pessoa…parecia
que eu tinha medo de ler. Hoje não.
Agora já estou bem melhor! Já pego
num livro e já consigo ler (...) Agora
até já leio os jornais!” E7

“Sim, porque era raro pegar numa caneta
ou num lápis para escrever... era muito
raro… agora como ando sempre com as
canetas a escrever, a passar coisas. Já
noto um bocado na escrita que melhorou
e ler também.” E29

Recomendação 1 – Conhecer as percepções que os adultos têm de si enquanto leitores e escritores e que tipo
de práticas de leitura e escrita têm, levando-os a reflectir sobre:
- A frequência com que lêem e escrevem, em que contextos e com que objectivos;
- As suas capacidades, dificuldades e possíveis inseguranças que tenham nas tarefas de leitura e escrita;
- Que aspectos consideram ser mais importantes para se ser um leitor/escritor competente.
Recomendação 2: Após conhecer as concepções que os adultos têm acerca do que é ser-se competente na
realização de actividades de leitura e de escrita, é essencial enfatizar, entre outros aspectos, que:
- O importante não é tanto o saber ler bem em voz alta, mas sim o saber interpretar e compreender o
conteúdo dos textos;
- É mais importante a escrita servir a sua função comunicativa do que a forma como se apresenta.

Deste modo, o formador deverá transmitir a ideia de que é através de uma utilização regular do material
escrito que são melhoradas e desenvolvidas as competências de literacia, e que este processo ocorre
continuamente e ao longo de toda a vida, constituindo-se como um processo dinâmico e sempre em
construção.

Recomendação 3: Trabalhar com os adultos o desenvolvimento de competências de Literacia, de modo a que
estes se sintam mais capazes de responder às suas necessidades e mais seguros nas actividades que
desenvolvem em torno da leitura e da escrita, nomeadamente com os seus filhos.

NECESSIDADES - POTENCIALIDADES – RECOMENDAÇÕES
Literacia dos Adultos - Ficha 3

A LEITURA E A ESCRITA NO QUOTIDIANO

Na sociedade actual, é fundamental que os indivíduos possuam competências de leitura e de escrita, pois
são inúmeras e incontornáveis as circunstâncias do quotidiano – na realização de actividades quer
utilitárias, quer lúdicas – que requerem dos indivíduos a capacidade de comunicar, produzir e aceder a
conhecimentos através de documentos escritos. A utilização da leitura e da escrita no quotidiano é,
assim, um pré-requisito indispensável a uma plena integração dos indivíduos na sociedade e ao exercício
da sua cidadania.

Necessidades
Embora a maioria refira que lê no seu dia-a-dia, há
alguns participantes que referem não ter hábitos de
leitura.
Apesar de serem uma minoria, destacam-se os adultos
que mencionam não escrever com regularidade diária,
existindo ainda 9,3% que refere escrever raramente.

“Manual de instruções. Só isso.
Jornal de desporto, ainda vou
lendo, mas basicamente é o
manual de instruções.” E28

“Não costumo ler nem jornais nem revistas nem
nada assim. Tenho por necessidade ver o noticiário
para, efectivamente, estar informado. Agora, mais
do que isso não.” E8

As práticas de escrita de carácter lúdico são menos
referenciadas comparativamente com as práticas de
escrita de carácter utilitário.

Potencialidades
Os resultados indicam que a literacia está presente na vida de
uma parte assinalável dos participantes deste estudo, em
actividades essencialmente de carácter utilitário e profissional.
Várias situações utilitárias foram referidas por muitos dos
participantes como fazendo parte das suas práticas de leitura e
escrita, o que nos permite constatar que existe uma grande
diversidade de práticas utilizadas (exemplo: jornais, artigos,
revistas, relatórios, e-mails, etc.).

“Todos os dias eu faço a leitura, seja de jornais, artigos, revistas, dou uma
vista de olhos em tudo, em tudo o que seja artigo, desde política, cultura
geral ou desporto, notícias internacionais, para saber como é que o mundo
está.”E22

“Todos os dias tenho de
fazer relatórios, todos os
dias tenho e-mails, todos os
dias tenho que ler e
escrever.”E19

Recomendação 1: Conhecer as práticas de literacia que estes adultos já desenvolvem, e sensibilizá-los para a
importância dos hábitos de leitura e escrita, demonstrando que estas práticas são importantes para:
- Funcionar na sociedade actual, ou seja, dar resposta aos desafios e exigências que, no dia-a-dia, se
colocam ao indivíduo na realização das tarefas e actividades – sejam elas pessoais, profissionais, ou
familiares;
- Atingir objectivos pessoais, os quais conduzirão a melhores condições de vida e a um exercício mais
activo da cidadania;
- Facilitar a inserção socioprofissional, permitindo uma maior mobilidade social e a realização de
actividades profissionais que vão ao encontro das expectativas e interesses pessoais do indivíduo;
- Aceder com mais facilidade à informação, o que se progressivamente se traduzirá numa maior
capacidade de compreensão, reflexão e transmissão de conhecimentos e ideias;
- Aumentar a capacidade de participação em vários tipos de actividades, sejam estas de natureza
económica, social ou cultural, e de cariz utilitário ou lúdico.

Recomendação 2: Sensibilizar para o facto de as actividades realizadas através da leitura e da escrita (tanto
em papel como em suporte digital) poderem constituir-se como espaços de entretenimento desfrutados tanto
individualmente como com outros, nomeadamente os filhos.

Recomendação 3: Reflectir com os formandos acerca dos benefícios da leitura e da escrita em contexto de
lazer e promover junto dos mesmos actividades que despertem o gosto pela leitura e pela escrita em contexto
lúdico.
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LEITURA DE LIVROS

O livro é um meio de comunicação muito importante no processo de crescimento intelectual do indivíduo, pois ao
ler um livro, evoluímos pessoalmente, desenvolvendo a nossa capacidade crítica e criativa. Os benefícios de ler
livros são inúmeros – considera-se que a leitura de livros permite aumentar a cultura geral e estimular a
concentração, a criatividade e imaginação, o pensamento analítico, possibilitando ainda o aumento de vocabulário
e uma maior capacidade de raciocínio e de comunicação de ideias.

“Eu para começar… eu não leio muito (...)
tirando jornais desportivos ou diários
mesmo, esses leio diariamente, agora livros
não leio muito.” E1

Necessidades
Uma parte significativa dos adultos participantes
no estudo refere não ter hábitos regulares de
leitura de livros, sendo que 35,61% de adultos
referiram que raramente ou nunca liam livros.

“Ler, leio os jornais e pouco mais.
Às vezes leio uma revista ou
assim, agora a nível de livros
não.” E21

Potencialidades
No entanto, 37,32% declarou ler livros com regularidade.
Alguns participantes revelam ter consciência dos benefícios
associados à leitura de livros mencionando que, quando lêem
livros, esta prática lhes possibilita:

“Porque nós ao ler estamos
a adquirir conhecimentos,
estamos
sempre
a
aprender na leitura.” E25






Adquirir conhecimentos e realizar aprendizagens;
Desenvolver a imaginação;
Melhorar o discurso oral e escrito;
Proporcionar momentos de lazer, constituindo-se como
um passatempo.

“Muito importante é uma maneira de ter
conhecimento de tudo. (…) a leitura porque é
essencial, é como eu costumo dizer, o ler é
como comer, como a higiene, como qualquer
outra coisa, se não soubermos ler não sabemos
nada da vida” E12

“Acho que é muito
importante ter hábitos
de leitura para nos
ajudar a falar e a
escrever melhor, fora
que um livro desenvolve
a nossa imaginação e
relaxa bastante.” E6

“Ler é um passatempo, neste
último livro que li, eu aprendi
muita coisa, aprendi uma
cultura de um outro país, do
princípio ao fim, que não
conhecia, que não imaginava...
as pessoas falam de estarem a
ler porque gostam, porque é um
passatempo... aprendem, estão
a aprender.” E30

Recomendação 1: Sensibilizar para os inúmeros benefícios de ler livros:
- Ao ler livros sobre variados temas, é possível aumentar a cultura geral, permitindo um conhecimento
mais abrangente de factos, acontecimentos e fenómenos da natureza, cultura e sociedade.
- A actividade de ler livros estimula a concentração, a criatividade e a imaginação, permitindo aos
indivíduos atingir novos níveis de conhecimento e acção, os quais se poderão reflectir numa maior
capacidade de dar resposta aos desafios que lhes são colocados no dia-a-dia.
- Com o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento analítico possibilitado pela leitura de livros, o
indivíduo passa a ter não só uma maior capacidade de reflectir sobre o que está escrito, mas também de
aplicar a outros contextos da sua vida as aprendizagens desenvolvidas na leitura.
- A leitura de livros está associada ao aumento de vocabulário e a uma maior facilidade de organização
do discurso oral e escrito. Assim, este tipo de leitura possibilita aos indivíduos uma maior facilidade na
compreensão e transmissão de ideias.
- Também o desenvolvimento da capacidade crítica surge como consequência da leitura de livros e da
exposição a uma maior diversidade de ideias e modos de pensar e de agir, permitindo ao indivíduo
desenvolver a capacidade de reflectir sobre a realidade de forma mais informada e autónoma.
- A leitura de livros pode também ser uma actividade de lazer, proporcionando aos indivíduos
momentos de descontracção e divertimento, passados a sós ou partilhados.

Recomendação 2: Trabalhar o livro enquanto artefacto de literacia:
Organização textual
- Mostrar aos formandos o modo como a informação está organizada nos textos (índice, título,
subtítulo, parágrafos e sequências de texto, etc.) e que esta organização é feita de modo a tornar o
texto uma unidade coesa e a conferir-lhe a coerência necessária à sua interpretação.
Géneros literários
- Possibilitar aos formandos ter contacto, explorarem e reflectirem sobre diferentes tipos de texto
literário (prosa, poesia, conto, novela, romance, policial, ficção-científica, etc.). Através do debate sobre
as características dos géneros literários e da partilha de experiências de leitura dos formandos, mostrar
que todos os géneros literários são passíveis de constituir objectos de leitura válidos e interessantes.
Modalidades de leitura de livros
- Explorar com os formandos as diferentes possibilidades de leitura (leitura silenciosa ou em voz alta;
leitura individual ou em grupo; leitura rápida ou leitura em profundidade, etc.)
Comportamentos de leitor
- Sensibilizar os formandos para o facto de, para uma boa leitura, ser necessário ter em atenção certos
comportamentos, tais como: ler com atenção à pontuação e à entoação própria de cada texto; adoptar
uma posição confortável para leitura demorada; importância de ter atenção às condições de iluminação
do ambiente de leitura; etc.
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AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Novas formas de literacia exigem que os indivíduos saibam ler e escrever não somente no material
escrito impresso, mas também em suportes digitais. Neste sentido, considera-se que a literacia é um dos
factores que condiciona a proficiência dos indivíduos no domínio das tecnologias de informação e da
comunicação.
Saber como aceder, avaliar e aplicar a informação é uma competência necessária ao sucesso, quer no
trabalho, quer na escola. Ser capaz de usar a Internet com sucesso coloca exigências especiais aos
utilizadores, tanto no domínio de técnicas (como utilizar um motor de pesquisa e navegar por sites,
textos e hiperligações), como na mobilização de competências cognitivas, mais especificamente as de
literacia.

Necessidades
Existe uma percentagem de pessoas que raramente ou
nunca utilizam a Internet (9,09%). Alguns participantes
referem que não o fazem porque não se sentem
competentes na utilização desta ferramenta. Estes dados
revelam que estes adultos se encontram em risco não só
enquanto consumidores, mas também enquanto
profissionais e pais/educadores.

“Tenho ali um problema, porque eu não
tenho grande prática do computador.
Porquê? Porque sou da era da vida de...
tudo se escrevia, e o computador eu
tenho que dedicar umas horas (…)” E37

Potencialidades
“Brincamos, estamos muitas vezes
a jogar computador, às vezes
vamos pesquisar, que eles agora
têm um site na escola, a professora
criou um site… um blogue.” E25

No entanto, é de salientar que a maioria dos adultos participantes no
estudo (74,72%) afirma consultar a Internet com bastante regularidade
(pelo menos algumas vezes por semana).
A utilização da internet por esta população cumpre objectivos e
finalidades diversas, nomeadamente a leitura de jornais, pesquisa de
informação, leitura e escrita de e-mails, etc.
Alguns destes adultos indicam ainda que utilizam a internet como
forma de acompanhamento escolar dos filhos, nomeadamente para
trabalhar as competências de literacia.

“Jornais também leio mas mais na
Internet, não compro em suporte
papel.” E38

“Aqui tive oportunidade
de aprender a trabalhar
com o Word, com o
Excel, com a Net, passei
a
criar…usar
o
Messenger, pronto, faço
coisas que na altura não
fazia.” E4

“ Quando não sei vou
buscar
à
Internet,
pesquiso (…).” E33

“Não há dia nenhum que
não cheguem cinquenta
e-mails para ler e dar
resposta.” E35

Recomendação 1: Sensibilizar os adultos que, para se estar adaptado às exigências da sociedade a nível
profissional, pessoal e social, é necessário:
- Saber ler e escrever recorrendo não somente a material impresso/manuscrito (em suporte papel), mas
também no mundo digital (utilizando computadores e telemóveis);
- Desenvolver a capacidade de seleccionar a melhor informação na menor quantidade de tempo de modo a
identificar e resolver problemas;
- Ser capaz de comunicar e partilhar informação utilizando as novas tecnologias de informação.

Recomendação 2: Trabalhar conhecimentos e competências de informática:
- Saber utilizar programas informáticos (exemplos: Microsoft Word, Excel, Powerpoint) e saber operações
básicas de organização de ficheiros e pastas (exemplos: saber copiar, cortar e colar ficheiros, alterar o
nome de ficheiros, criar pastas, etc.);
- Saber como aceder, avaliar e aplicar a informação (domínio de ferramentas de navegação na Internet;
reconhecimento de sites fidedignos e conhecimento de procedimentos para garantir a segurança na
navegação);
- Saber como utilizar a Internet para obter, transmitir e publicar informação (domínio da navegação de
sites, portais e páginas informativas, de serviços de email e de chat e conhecimentos básicos de publicação
de textos em blogs e redes sociais);
- Dominar as competências técnicas básicas da navegação na Internet (como utilizar um motor de pesquisa
e navegar por sites, textos e hiperligações) e da utilização do sistema operativo (identificar nomes de
ficheiros e de programas e respectivos ícones).

Para tudo o que foi referido anteriormente, deverá ser enfatizada a importância e o papel da mobilização
das competências cognitivas de leitura, escrita e cálculo para utilizar a Internet de forma plena.

Recomendação 3: Salientar a importância que o domínio das ferramentas informáticas pode ter enquanto
forma de acompanhamento dos filhos, quer ao nível escolar, quer na partilha de actividades lúdicas.

Recomendação 4: Incentivar os formandos a realizar actividades de leitura e escrita em suporte digital que
impliquem o envolvimento dos filhos, nomeadamente através da troca de emails, conversas em serviços de
chat e redes sociais, etc., uma vez que estas estratégias permitem ao adulto e aos seus filhos desenvolver
competências de literacia e outros tipos de aprendizagem, fomentar a comunicação entre pais e filhos,
promover a implicação da família no processo de aprendizagem, etc.

LITERACIA FAMILIAR

O ambiente de Literacia vivenciado na família pode ser determinante no
desenvolvimento das competências e hábitos de leitura e escrita das crianças.
Estas competências podem ser desenvolvidas em actividades conjuntas, quer
com um cariz lúdico, utilitário ou de ensino.

Ficha 1. Práticas de leitura e escrita com o filho
Ficha 2. Satisfação e prazer na leitura e escrita
Ficha 3. Os adultos como modelos
Ficha 4. Ambientes de literacia
Ficha 5. Hábitos de leitura – leitura de histórias
Ficha 6. Práticas lúdicas de literacia familiar
Ficha 7. Práticas de literacia familiar no dia-a-dia
Ficha 8. Práticas de literacia familiar de ensino

LITERACIA FAMILIAR
DEFINIÇÃO
A Literacia Familiar deve ser entendida como as práticas de literacia desenvolvidas no seio da
família. Estas práticas estão integradas no dia-a-dia das famílias de modo socialmente significativo.
Assim, o contexto social de cada família é visto como uma fonte de práticas que poderão ser mais ou
menos diversificadas e ter diferentes frequências de ocorrência. A literacia familiar refere-se às
formas naturais de literacia que são geradas na família e que, por tal, assumem muitas vezes um
carácter informal e interactivo. Sendo assim, deve ser encarada como um processo e não como
produto, pois ela é dinâmica e em constante evolução, consoante os modos de utilização e
necessidades sentidas na família, em cada momento.
Deste modo a literacia familiar refere-se à utilização da literacia por todos os membros da família
(pais, filhos e outros - intergeracional), em contexto familiar e comunitário, em que esta se enquadra
naturalmente nas rotinas da família (lúdicas, utilitárias, profissionais, religiosas, etc.). Estas formas
de literacia podem ser iniciadas propositadamente por um dos membros ou ocorrer
espontaneamente, podendo também ser induzidas ou iniciadas por entidades externas (por exemplo
a escola, entidade patronal). Sendo enquadradas na realidade particular de cada família e
comunidade, as práticas de literacia familiar podem reflectir a herança étnica, racial ou cultural de
cada família (Morrow, Paratore & Tracey, 1994).

IMPACTO DAS PRÁTICAS DE LITERACIA FAMILIAR
A frequência, tipo e diversidade de práticas de literacia familiar têm-se mostrado como elementos
com impacto significativo a diversos níveis, tanto para os adultos como para as crianças da família.

Competências de literacia
das crianças
Ambientes de literacia

Desenvolvimento e
Sucesso das
Crianças

Papel dos pais no
apoio aos filhos

Relações pais/filhos

PRÁTICAS de
LITERACIA
FAMILIAR

Competências de
literacia dos adultos

Rotinas
familiares
Crenças dos pais sobre a
importância da educação e
da literacia
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PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA COM O FILHO
As práticas partilhadas de leitura e de escrita, são actividades iniciadas por qualquer membro da família (adulto ou
criança) em que os adultos apoiam, monitorizam, incentivam as crianças e lêem ou escrevem com ou para elas.
Estas práticas têm-se mostrado importantes pois, não só dão suporte às tentativas das crianças, como servem
muitas vezes de orientação e modelo para actividades posteriormente desenvolvidas pelas crianças sozinhas.

“ (…) às vezes, lemos uma vez ou outra,
mas dizer que pegamos e estamos ali a
ler, não.” E27

Necessidades
Vários pais, embora atribuindo importância à leitura e escrita
referem interagir pouco ou nada com os filhos em actividades
de literacia.
A análise do tempo que dedicam à leitura e à escrita mostrou
que mais de 54% não chega a dispensar 10 minutos por dia à
realização deste tipo de actividades com os filhos, havendo
mesmo uma percentagem significativa destes, em que o
tempo, de leitura e escrita, partilhado com os filhos é
diminuto.

“Ela costuma ler, embora seja na
televisão (…)”. E11

“Eu não escrevo nada com ele, (…)” E12

“Pouco…porque não há muito tempo para
acompanhar.” E29

Potencialidades
“ (…) quando posso compro o jornal, há a
Dica da Semana, então com a minha mais
velha, mas sempre que possível faço-a
tirar a receita e passar para um caderno
de receitas, por outro lado, quando bebo
um café, o pacote de açúcar também traz
uma receita (…).” E40

“Ele costuma escrever muito o nome
dele, quer escrever sempre o nome do
irmão, da mãe, do pai (...) ” E34

Para alguns dos pais as práticas de leitura e escrita com o filho eram
diversificadas parecendo reflectir a existência de uma ‘cultura da
leitura’, onde as competências de literacia não só eram desejadas e
valorizadas mas eram promovidas pela sua utilização quotidiana e
integrada nas rotinas e realidades de cada família.
Mais de 20% dos pais inquiridos referiram usar mais de 1h 30m
semanais para actividades com os seus filhos, centradas na leitura,
e um tempo equivalente na escrita o que demonstra esta presença
sistemática de literacia como instrumento mediador nas suas
interacções.

“Costuma estar presente, às vezes se eu estiver a
escrever uma receita de um bolo, ou assim, ela faz
também, escreve no livrinho dela.” E5

“Professora, aluna e ela é a professora e eu tenho que
ser a aluna (...). Ela anda farta de ser aluna e eu sou
mãe, não é… um bocadinho professora, então
invertem-se os papéis.” E5

“Sempre fiz questão de lhe ler uma história ao deitar e
agora ela lê para mim (…) Costumamos ver alguns
filmes juntos, em que ela está a começar a acompanhar
bem as legendas (...) ”. E9

Recomendação 1: Alertar para a importância e valorização de todo o tipo de actividades de literacia em
que os adultos participem com as crianças.

Recomendação 2: Fazer o levantamento do tipo de práticas que são desenvolvidas, de modo a levar os
adultos a tomar consciência da diversidade de situações que têm potencial para promoverem o
desenvolvimento e a utilização da leitura e da escrita.

Recomendação 3: Introduzir intencionalidade nas interacções em torno da leitura e escrita, desenvolvidas
em contexto familiar.

Recomendação 4: Promover a criação de rotinas de práticas interactivas de leitura e escrita, ajustadas à
individualidade e às vivências de cada família. Estas práticas poderão contemplar momentos mais formais
(por exemplo os trabalhos de casa) como mais informais (por exemplo participação nas tarefas domésticas
que envolvam listas de compras, receitas, etc. ou momentos de lazer e distracção (legendas de filmes,
histórias).
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SATISFAÇÃO E PRAZER NA LEITURA E ESCRITA
Uma das fontes de motivação para lermos ou escrevermos é o prazer e a satisfação que sentimos ao
desenvolvermos essas actividades.
Estes sentimentos positivos podem ocorrer por múltiplas razões entre as quais:
 Pelo desafio que se nos coloca a sua realização
 Pelo facto de darem resposta a algumas questões ou interrogações que tínhamos
 Pela distracção que nos proporcionam
 Por sentirmos que estamos a realizar algo que queremos e escolhemos
 Pelo sentimento de competência que nos fazem sentir
 Pelo gosto na sua realização.

“Eu tento que isso seja feito, sem dúvida alguma, e o tentar é obrigá-los
a ler e a escrever, além de terem que ler um livro durante as férias, eles
têm que fazer cópias também, escrever também (...) imponho é que
quando chegarem têm de fazer uma composição sobre as férias…”.E19

“Ele não gosta de escrever, ele não
gosta de português…” E2

Necessidades

“ (…) eu ponho-a a ler. Às vezes para castigála digo-lhe assim «quem vai ler a história hoje
vais ser tu. Enquanto eu faço o jantar, sentate á mesa da cozinha e lê»”. E23

Embora sendo em número reduzido, alguns pais
referiram que os filhos não tinham interesse por tarefas
de leitura e escrita, mostrando-se indiferentes ou
mesmo aborrecidos quando tinham que as realizar.
Embora alguns pais refiram que os filhos demonstram
interesse, verifica-se que as actividades desenvolvidas
são muitas vezes impostas e até com um carácter
punitivo.

“Nem por isso. Essas coisas não lhe
costumam
chamar
muito
à
atenção.” E11

Potencialidades
“Sim (…) peças de teatro. É uma
brincadeira, fazemos isso na brincadeira
e…e envolve a leitura. E a escrita, quando
eles dizem “mãe, hoje a professora
mandou fazer um ditado”, a mãe é
professora e dita para eles e eles fazem um
ditado.
Fazemos
muito
dessas
brincadeiras.” E26

Pelos relatos de alguns pais, verificámos que os
momentos partilhados de leitura e escrita eram
momentos de cumplicidade, de empatia, onde se
procurava
até
cumprir
solicitações
ou
necessidades, mas de um modo agradável.

“Costumamos ver alguns filmes juntos, em que
ela está a começar a acompanhar bem as
legendas (...) se vamos a um restaurante ela
começa a ler a ementa, os rótulos (...) e eu
ajudo-a e “puxo” por ela. Quanto à escrita,
costumamos escrever num quadro pequenino
que ela lá tem. Eu invento uma palavra e ela
escreve no quadro.” E6

“ (...) mas muitas vezes quando eu estava agarrada ao
computador (...) "a minha mãe está a fazer trabalhos,
e eu vou para o pé dela, também vou fazer", cópias no
Magalhães, eu ia buscar um livro, dizia "olha, fazes
estas frases no computador, depois sublinhas e fazes
alterações se quiseres formatar", quer dizer, eu fazia o
meu trabalho mas ao mesmo tempo ele estava
curioso para fazer um género do meu, e ele fazia no
dele.” E17

Recomendação 1: Sensibilizar para a necessidade das situações de leitura e escrita serem associadas a
momentos positivos.

Recomendação 2: Pensar com os formandos em vários momentos menos positivos nas práticas de leitura
e escrita, quer para o próprio, quer para os filhos e avançar com estratégias alternativas para os melhorar e
tornar mais agradáveis.
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OS ADULTOS COMO MODELOS
No âmbito da literacia familiar é evidente que os pais assumem um importante papel enquanto Modelos na
utilização da leitura e da escrita. Os filhos ao verem como e para que os pais usam a escrita, vão-se apropriando e
construindo as suas próprias concepções.
Para além de modelos de como e quando utilizar a linguagem escrita (lendo uma receita, um livro, o jornal, as
listas de compras) os pais podem ser importantes modelos sobre como valorizar e tirar prazer das actividades de
literacia.
Assim, o serem modelos ultrapassa bastante o serem vistos a desenvolver determinadas actividades, já que estão
subjacentes não só a funcionalidade e utilidade dessas mesmas actividades, como também os afectos e os
sentimentos a elas associados.

Necessidades
Do levantamento feito pudemos constatar que há pais que
podem não ser bons modelos nas suas utilizações da leitura e
da escrita. Muitas vezes isso deve-se ao facto de não se
sentirem ainda muito competentes, outras pela pouca
disponibilidade ou ainda porque eles próprios não têm hábitos
regulares de leitura e escrita ou/e não se sentem bem na sua
realização.
Uma percentagem assinalável não tem hábitos regulares de
leitura de livros nem de revistas e jornais. Também a escrita
não é uma prática diária para muitos dos participantes,
referindo mesmo 10% que raramente ou nunca escrevem.

“Não costumo ler nem jornais nem revistas
nem nada assim. Tenho por necessidade ver
o noticiário para, efectivamente, estar
informado. Agora, mais do que isso não”. E8

“ (…) não tenho muitos
hábitos de escrever.” E33

“Não leio, não leio… não leio
nada mesmo.” E10

Potencialidades
“ (…) quando vou ao café, eu pego no
jornal e ele pega na revista que o jornal
traz e estamos ali os dois.” E29

“Sim, sim ela ia ver o que é que eu fazia.
(…) Vinha a ver o que eu estava a fazer
[no portfólio] e como estava a fazer e
assim.” E10

É evidente que alguns pais se aperceberam da importância que
têm para os filhos enquanto modelos na utilização da leitura e
escrita. Ao tomarem consciência deste papel, poderão tornar mais
intencionais as suas acções e utilizações da literacia de modo a
promoverem o seu uso e valorização por parte dos seus filhos.
Mesmo podendo não ter a consciência da sua importância
enquanto modelos, pudemos constatar que para alguns dos
participantes a leitura e a escrita estavam presentes no seu
quotidiano.

“ (…) nós as duas já líamos bastante
e acho que ela também vê a mãe
um bocado como exemplo.” E3

“Pergunta. Quando andei a ler o “Véu do Medo” ela perguntava “mamã, que livro é
esse, o que diz aí?”, (…) sente curiosidade em saber. Sim, sim, e muitas vezes até se
iam sentar ao lado do computador, eu estava ao computador, elas sentavam-se (…) a
ver o que é que eu estava a fazer.” E30

“ Tudo aquilo que ele vê que eu faço, não faço
nada sem fazer um rascunho… e ele faz
exactamente o mesmo.” E19

Recomendação 1: Alertar os adultos do seu papel enquanto Modelos, pois o que fazem quando lêem ou
escrevem na presença dos seus filhos pode ter uma importância significativa na valorização que estes
poderão atribuir à leitura e escrita e na compreensão dos diferentes usos e funções do escrito.

Recomendação 2: Levar os adultos a tomar consciência das suas características enquanto Modelos:







É usual lerem na presença dos filhos?
Que tipo de leituras os filhos os vêem fazer?
É usual escreverem na presença dos filhos?
O que escrevem?
Falam sobre as suas leituras?
Mostram de algum modo prazer e satisfação com algumas leituras que fazem em
momentos de lazer?
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AMBIENTES DE LITERACIA
Considera-se no “Ambiente de Literacia" tudo o que no meio pode promover e facilitar a utilização da leitura e
escrita. Assim, poderão ser considerados todos os materiais e situações que poderão proporcionar contacto
directo ou indirecto (através da observação) com material escrito em diversos momentos do dia-a-dia e com usos
diversificados (trabalho, lúdico, utilitário, informativo, etc.).
Sendo assim, a existência e acessibilidade de lápis, papéis e canetas ou outro material para escrita, a existência de
livros destinados a sujeitos de diferentes idades e com características e funções diversas (receitas, romances,
trabalho, informativos, etc.) poderão ser elementos importantes na criação de ambientes promotores de literacia.
Por outro lado a utilização no dia-a-dia da leitura e escrita, com fins diversos, como algo que ocorre naturalmente
em ambiente familiar é uma outra vertente muito importante dos ambientes de literacia.

Necessidades
Como um número significativo dos participantes não tem hábitos quotidianos
de leitura e escrita, os ambientes de literacia em contexto familiar, nestes
casos, são pouco ricos e estimulantes.
A ida a bibliotecas não faz parte das rotinas da maioria dos participantes já que
cerca de 72% referiu que Raramente ou Nunca o fazia.

“ (…) não tenho
muitos hábitos de
escrever.” E33

“Não leio, não leio… não
leio nada mesmo.” E10

Raramente foi referida a preocupação com a disponibilização de livros diversos
e adequados às características de cada um.

Potencialidades
“ (...) Eu faço tudo por tudo para ele
ter muitos livros, mesmo de histórias,
para ele ter no quarto para ler (…)”
E17.

“ (…) se ponho o jornal de lado,
eles pegam logo e vão ver o que
tem (…)” E26.

“Tanto eu como o pai incutimos
isso. O ler, o ir à biblioteca, o ir
buscar um livro (…) E16

“No Natal, o presente
dela, dantes dava-lhe
bonecos, agora dou-lhe
livros.” E22

Para alguns dos participantes é clara a importância de existirem
materiais de leitura diversificados e também referiram a necessidade
da sua adequação aos gostos e interesses dos seus filhos.
Também ficou evidente a percepção que alguns têm do seu papel na
criação de ambientes promotores da literacia, através das
oportunidades que criam e dos materiais que disponibilizam.
Os incentivos que dão e a forma como procuram motivar os filhos a
usarem a leitura e a escrita são indicadores importantes sobre os
ambientes de literacia que proporcionam.
A forma como, naturalmente, alguns aproveitam os momentos de
literacia do seu quotidiano para envolverem os filhos, demonstra
uma grande sensibilidade para esta via importante na promoção de
ambientes ricos em oportunidade de interacção com a literacia.

“ (…) Não gosto de andar com
agendas e como passo muito tempo
na cozinha a minha agenda é nos
azulejos … de certa forma é um passo
para a leitura para ela, e por vezes já
ela escreve nos azulejos.” E40

“Eu estou a ler uma revista e ele pergunta se já li
aquela, leva para o quarto (...) ou então palavras
cruzadas, que ele também gosta muito de fazer
comigo.” E12

Recomendação 1: Reflectir com os formandos sobre:
 A variedade de livros existentes em casa e a sua adequação às necessidades e
interesses dos filhos.
 A acessibilidade dos livros.
 A variedade de outros suportes de leitura e escrita como revistas e jornais.
 A acessibilidade dos materiais de escrita.
Recomendação 2: Apoiar na identificação da(s) biblioteca(s) que ficam acessíveis aos formandos e seus
filhos. Auscultar sobre a sua utilização e identificar se já existe esse hábito, e quais os objectivos. Em caso
de necessidade, apoiar na organização de uma rotina de ida à biblioteca e na identificação dos diferentes
objectivos e vantagens que poderão estar associados (por exemplo: participar em actividades aí
desenvolvidas; diversificar materiais de leitura; diversificação dos tipos de leitura e consequente adequação
às necessidades.

Recomendação 3: Identificar as diferentes estratégias que os formandos usam para envolverem os filhos
nas actividades de leitura e escrita no seu quotidiano. Identificar estratégias que poderão ser usadas para
ultrapassar dificuldades específicas que sintam.

Recomendação 4: Fazer o levantamento das estratégias que os formandos usam, ou poderão usar, para
criar ambientes motivadores para a leitura e escrita: Como motivam os filhos a ler e escrever? Como os
incentivam? Elogiam-nos e/ou enfatizam momentos positivos? Referem explicitamente os avanços e/ou
mudanças que verificam? Partilham com os filhos os gostos e interesses?
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HÁBITOS DE LEITURA – LEITURA DE HISTÓRIAS
Os benefícios dos hábitos de leitura têm sido amplamente documentados, aparecendo associados a melhor
performance em leitura e escrita e em termos de sucesso de um modo geral.
O papel dos adultos no incentivo e na implementação de hábitos de leitura nos mais novos é unanimemente
reconhecido, passando em idades precoces pelas rotinas de leitura de histórias.
A frequência com que se lêem histórias às crianças mais novas tem-se verificado estar associada à aquisição
precoce de conhecimentos de leitura e de escrita e até mesmo aos níveis de leitura atingidos em anos posteriores,
ao longo do 1º ciclo de escolaridade.
Mesmo com a entrada no 1º ciclo a leitura de histórias tem-se mostrado como um meio importante na promoção
de hábitos e competências de leitura e escrita.

Necessidades
Mais de 21% dos participantes referiram que Raramente ou Nunca
liam histórias com ou para os filhos. Tendo em conta que os seus
filhos frequentavam o 1º ciclo, este poderá ser um indicador de
alerta para uma eventual desvalorização desta prática.

“ (…) sobretudo livros da
escola, não dou demasiada
importância à leitura fora da
escola”. E40

Alguns dos participantes referiram mesmo não valorizar a prática
de leitura de histórias

Potencialidades

“Leio quase todos os dias com eles e
dantes até nem lia muitas vezes, uma ou
duas vezes por semana, e agora leio
quase todos os dias”. E26

Para 38,9% dos participantes a leitura de histórias com ou para
os filhos já faz parte das rotinas, tendo referido fazê-lo Várias
Vezes por Semana.
Muitos dos adultos consideram importante a existência de
hábitos de leitura nos filhos, desde cedo, e têm consciência
dos benefícios que daí decorrem.

“Considero extremamente importante (…) deve-se criar hábitos de
leitura desde pequeno. Para além de ser uma óptima maneira de
passar o tempo, é uma ferramenta de estudo bastante valiosa (…).
Compramos-lhe os livrinhos infantis e ela é que quer ler para nós
(risos).” E6

Recomendação 1: Levar os formandos a tomar consciência dos hábitos de leitura de histórias que têm com
os filhos e identificar formas de os enriquecer.
 Caracterizá-los a diferentes níveis: Com que regularidade o fazem? Em que momentos? Por
solicitação de quem (filho, pai, mãe, outros)? São momentos agradáveis e positivos?
 Pensar em formas de os tornar mais frequentes, consistentes e agradáveis, em caso de
necessidade.
 Procurar estratégias para envolver os diferentes membros da família nesta prática (por
exemplo irmãos mais velhos, irmãos mais novos, pai, mãe).
Recomendação 2: Identificar eventuais benefícios da prática de leitura de histórias para todos os
elementos envolvidos a diversos níveis:
 Nas competências de leitura (por exemplo: correcção, fluência, compreensão).
 Na relação entre os membros da família (por exemplo: proximidade, empatia, confiança).
 Nos sentimentos positivos associados à leitura (por exemplo: prazer, satisfação e
valorização da leitura).
 Em criar rotinas e hábitos de leitura passando esta a fazer parte das práticas quotidianas
dos diversos membros da família de acordo com os seus interesses e hábitos (por exemplo
ao deitar, ao fim-de-semana numa esplanada ou jardim).
Recomendação 3: Procurar formas de tornar a leitura de histórias mais rica e socialmente mais integrada e
significativa:
 Partilha de leituras com colegas, amigos e/ou com outros membros da família (trocar livros,
falar sobre o que se gostou ou não, partilhar interesses).
 Organizar idas a bibliotecas de modo a diversificar o tipo de leituras e haver um maior
leque de opções de escolha.
 Participação em acções de dinamização do livro e da leitura desenvolvidas por entidades
locais (por exemplo bibliotecas, escolas, centros culturais).
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PRÁTICAS LÚDICAS DE LITERACIA FAMILIAR
As práticas de literacia familiar podem ser bastante diversificadas. Algumas dessas práticas são desenvolvidas em
momentos de entretimento, sendo assim práticas mais lúdicas. Entre estas práticas lúdicas, para além da leitura
de histórias, têm sido identificadas muitas outras que, para além de proporcionarem momentos de lazer, são
verdadeiros momentos de promoção e utilização significativa da leitura e da escrita (por exemplo palavras
cruzadas, jogos de letras, legendas de filmes, jogos envolvendo a leitura).
Alguns estudos mostraram que práticas de literacia familiar orientadas para o entretimento aparecem associadas
ao desenvolvimento de competências diversificadas de literacia, identificando-se esta abordagem lúdica como
uma via a explorar e valorizar na literacia familiar.
“Fazemos composições (…) ele lê histórias e faz
um resumo escrito ou faz uma cópia (…) pois
obrigo-o a ler em voz alta, muitas vezes …” E15

Necessidades
A literacia lúdica enquanto meio de entretimento
ainda é pouco valorizada e explorada por parte de
muitas famílias participantes. As práticas de
entretimento surgiram com uma frequência média
e inferior a outros tipos de práticas.
Por vezes actividades mais lúdicas acabam por
assumir uma forma mais ‘escolarizada’, podendo
comprometer
as
suas
características
de
entretimento.

“Eu tento que isso seja feito, sem dúvida alguma, e o tentar é
obrigá-los a ler e a escrever, além de terem que ler um livro
durante as férias, eles têm que fazer cópias também, escrever
também (...) imponho é que quando chegarem têm de fazer
uma composição sobre as férias… e depois vamos ler aquelas
composições, o que é que eles fizeram, onde foram, as
situações mais engraçadas (...) ” E19
“Não costumo fazê-lo com muita frequência, porque não
tenho mesmo tempo, mas talvez agora nas férias possa
conciliar mais essas coisas.” E11

Potencialidades
“Sempre fiz questão de lhe ler uma
história ao deitar e agora ela lê
para mim, mas estou sempre ao
lado dela. Costumamos ver alguns
filmes juntos, em que ela está a
começar a acompanhar bem
as legendas. Quanto à escrita,
costumamos escrever num quadro
pequenino que ela lá tem. Eu
invento uma palavra e ela escreve
no quadro.” E6

(…) Adora o golfe e acabamos
por estar a ler artigos de golfe.”
E19;

Pelos relatos de alguns participantes foi evidente a forma como
conseguiam explorar e desenvolver práticas de literacia lúdicas e de
entretimento com os seus filhos.
As práticas de entretimento tanto surgiram associadas a situações
mais estruturadas e organizadas como a outras mais pontuais e
informais.

“A Playstation é de trás para a frente, de
frente para trás, lê tudo, mesmo em inglês,
não faz mal, (...) Lê, a nível de computador,
de Playstation, isso tudo, ele lê. (...) jogos
didácticos... na Internet o jogo da forca...
há aí um jogo de perguntas, que tem as
respostas, A, B, C e D, e então a gente anda
lá entretidos a ver quem é que erra mais
(...) ” E39

“ (...) quando fazemos jogos seja qual o
tipo de jogo que for, a primeira
situação é (...) aprender a jogar…
então cada um de nós, quando vai
surgindo uma regra, cada um de nós
tem de perceber o que está a fazer (...)
eles é que têm de ir ler às regras e vão
ter de descobrir porque é que o jogo
funciona daquela forma (...) ” E19

Recomendação 1: Alertar para a importância das práticas lúdicas e de entretimento uma vez que podem
ser um meio importante para o desenvolvimento de sentimentos positivos face à leitura e à escrita, onde
simultaneamente de desenvolvem competências de modo informal. Qual a sua importância? Somente de
entretimento? Poderão existir outros benefícios?

Recomendação 2: Levar a que os adultos identifiquem as práticas lúdicas e de entretimento que
desenvolvem com os filhos e reflictam sobre a forma como decorrem, a frequência com que estas ocorrem,
a sua diversidade.

Recomendação 3: Procurar identificar práticas de entretimento diferentes das que usualmente
desenvolvem. Reflectir sobre a possibilidade de as desenvolver em contexto familiar, tendo em conta os
gostos, as necessidades e especificidades de cada um.
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PRÁTICAS DE LITERACIA FAMILIAR NO DIA-A-DIA
No dia-a-dia das famílias surgem múltiplas situações de contacto com a linguagem escrita, integradas nas rotinas e
afazeres familiares. Tem-se verificado que estas podem ser situações importantes de utilização da leitura e da
escrita pois, devido às suas características têm várias vantagens:


Não sobrecarregam as famílias com actividades adicionais de leitura e escrita que têm que desenvolver
com os seus filhos, sendo difíceis devido a condicionamentos de disponibilidade em termos de tempo.
Estas práticas, como se encontram integradas não exigem mais tempo às famílias.



Fazem sentido na realidade familiar de cada um, sendo contextualizadas e associadas a uma finalidade
que é compreendida naquele momento e naquela situação. Isto promove a compreensão da
funcionalidade da linguagem escrita e do seu valor e utilidade.



Permite que os adultos se sintam à vontade na exploração dessas situações, pois conhecem-nas e são
competentes na sua realização.

O envolvimento das crianças nas práticas utilitárias de literacia desenvolvidas em contexto familiar tem-se
mostrado como dando um contributo positivo para a aquisição dos conhecimentos sobre a linguagem escrita
(funcionamento, convenções, funcionalidade).

Necessidades
Alguns dos participantes, apesar de referirem diversas situações de
utilização da escrita com os filhos, não referiram envolvê-los em
práticas de literacia utilitárias. Isto poderá ter subjacente o facto de
não serem desenvolvidas em conjunto com os filhos ou uma
desvalorização deste tipo de práticas, por não assumirem uma
componente de aprendizagem evidente.
Entre os diferentes tipos de práticas considerados (entretimento,
treino e utilitárias) estas foram as referidas como sendo desenvolvidas
com menos frequência apesar de estarem presentes com frequência
no quotidiano de muitas destas famílias.

“ Pouco... porque não há muito
tempo para acompanhar. (…)
quando eu estou a fazer os meus
trabalhos, quando há alguma
coisa a fazer no fim-de-semana ele
pega no caderno e senta-se ao
meu lado, a fazer coisas, a
tabuada ou a fazer cópias...” E29

“ (…) às vezes se eu estiver a escrever
uma receita de um bolo, ou assim, ela
faz também, escreve no livrinho dela.”
E5

Potencialidades
“ (…) Na parte da lista de compras ela
gosta muito de ver o que escrevo (risos)
e depois quando vou às compras tem de
levar a lista para ir buscar as coisas, e às
vezes critica a maneira como escrevo.”
E33

“ (…) algum (…) aparelho que às vezes ele
me pergunta como é que funciona eu
mando-lhe ir ler o manual e só depois de
ele ler o manual é que se ele ainda não
souber trabalhar com aquilo é que eu vou
lá dar-lhe uma ajuda.” E39

O uso da literacia associado às rotinas do dia-a-dia foi referido
como algo integrante das práticas de leitura e escrita de várias
famílias, onde a participação das crianças era solicitada de modo
natural.
Algumas práticas como a leitura de recados, listas de compras,
cartas/postais e rótulos de embalagens surgiram com algum
realce em várias famílias.

“Sim, algum recado que lhe deixo antes de ir para a escola... com umas palavras um
bocadinho doces... e ele no outro dia diz “olha que o R não é assim!” E29

Recomendação 1: Promover a valorização das práticas de literacia utilitária, evidenciando as suas maisvalias: ocorrem naturalmente nas rotinas familiares para se fazerem e/ou resolverem diversas coisas
importantes para a família; não implicam mais tempo, nem locais ou materiais diferentes; são
diversificadas; podem envolver diferentes membros da família; existem múltiplas situações que podem ser
aproveitadas; promovem a compreensão das funções e utilizações da linguagem escrita; permitem
desenvolver conhecimentos e competências de um modo integrado.

Recomendação 2: Introduzir intencionalidade na exploração das práticas de literacia utilitária. Pensar nas
práticas mais usuais e características na família e reflectir sobre as estratégias que poderão ser
implementadas para a sua exploração de modo mais sistemático.

Recomendação 3: Alertar para a necessidade de adequar o envolvimento de cada membro da família de
acordo com os seus interesses, características e até mesmo competências de literacia. Deste modo todos
poderão ser envolvidos, mesmo que em actividades diversificadas, e até mobilizando competências
diferentes.
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PRÁTICAS DE LITERACIA FAMILIAR DE ENSINO
Tem-se verificado que diferentes tipos de práticas (leitura de histórias, lúdicas, jogos de palavras, utilitárias)
podem ser eficazes para melhorar diferentes aspectos em termos da literacia. Sendo assim, mais do que um tipo
de actuação, poderá ser a conjugação de diferentes formas de usar e aprender sobre a linguagem escrita que
promoverá mais facilmente o desenvolvimento de conhecimentos e competências.
As práticas de treino ou de ensino são importantes para determinadas aquisições, em determinadas etapas do
processo de aprendizagem, mas este processo de aprendizagem e o papel dos pais não se esgota com a utilização
de práticas de treino. O papel dos pais é diferente do papel do professor e da escola, e embora possam também
ensinar os seus filhos, este ensino tem que assumir características diferentes. Para além disso, nos ambientes
familiares existem usos e materiais de escrita diversificados, que deverão ser o suporte para práticas reais e
significativas onde a leitura e a escrita são usadas com sentido e com a participação dos diferentes elementos da
família.

Necessidades
Alguns pais referem várias situações de ensino que desenvolvem
com os filhos, contudo estas nem sempre são momentos
agradáveis.
As práticas referidas pelos participantes como sendo
desenvolvidas com mais frequência com os seus filhos, foram as
práticas de treino. Este poderá ser um indicador de alerta, caso
estas se sobreponham à realização de outros tipos de práticas.

“Quantas vezes ele estava a fazer os
deveres e eu chegava ao pé dele e dizialhe (…), isto não está bem, e apagava. Ele
ia fazer a segunda vez, mas já ia a chorar…
Eu via que havia ali um esforço da parte
dele, mas… não conseguia… e aquilo era
um tormento para ele.” E2

Potencialidades
“Ela tem um brinquedo que serve para
construir frases, de modo a que o sujeito
e o verbo correspondam, ou seja a
pessoa verbal. Então quando ela acerta
a construção frásica a máquina diz
“parabéns, está certo!” e quando ela
erra diz “oh… errou”. Costumo sentarme com ela todos os dias um pouco a
brincar com aquilo e ela farta-se de rir
com as vozes da máquina.” E6

Vários pais mostraram bastante sensibilidade para associar a
momentos de ensino e treino uma componente mais lúdica,
facilitando assim o envolvimento dos filhos nessas actividades.
Noutros casos é evidente a empatia que se cria entre pais e filhos e
também os afectos positivos associados a estes momentos.
Verificou-se uma tendência, para que em muitas famílias, uma
maior frequência na realização de práticas de ensino aparecesse
associada a maior frequência na realização de outro(s) tipo(s) de
práticas.

“ (…) Ela pede-me, muitas vezes, para lhe ditar e é
como se fosse um ditado. Assim ela faz o
resumo da matéria e pratica a escrita ao mesmo
tempo e eu sempre posso ajudá-la.” E9

“(…) muitas vezes quando eu estava agarrada ao computador ele
pegava numa folha e ia fazer (...) "a minha mãe está a fazer trabalhos,
e eu vou para o pé dela, também vou fazer", cópias no Magalhães, eu
ia buscar um livro, dizia "olha, fazes estas frases no computador,
depois sublinhas e fazes alterações se quiseres formatar", quer dizer,
eu fazia o meu trabalho mas ao mesmo tempo ele estava curioso para
fazer um género do meu, e ele fazia no dele.” E17

Recomendação 1: Alertar para a importância das práticas de ensino da linguagem escrita não serem
sistematicamente associadas a momentos menos agradáveis quer pela forma como decorrem, quer pela
obrigatoriedade e imposição que está muitas vezes associada à sua realização.
Recomendação 2: Promover o desenvolvimento de outros tipos de práticas de literacia, de modo a que as
práticas de treino não se assumam como dominantes e exclusivas.
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