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““A escola, em sua singularidade, contém em si a presença da sociedade como 
um todo”.” 

 
(Edgar Morin, in O Método, 1977) 
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Nota Introdutória 
   

Na sequência do trabalho desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2018/2019, surge 

agora o presente relatório que versa sobre as práticas desenvolvidas no âmbito da intervenção 

social no Agrupamento de Escolas de Aveiro (AEA).  

A Técnica de Serviço Social (TSS), que tem colaborado no âmbito do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), designadamente no seio do Plano de Ação 

Estratégica do AEA através da medida “Família +”, conta com o seu segundo ano de 

intervenção no agrupamento. As premissas para o trabalho desenvolvido e a desenvolver no 

âmbito na promoção do sucesso escolar mantêm-se, continuando a ser uma preocupação atual 

do AEA a promoção do sucesso escolar dos seus alunos, a prevenção do abandono escolar 

precoce, do absentismo e dos comportamentos indisciplinados. 

Desta forma, o presente relatório contará com os seguintes itens a analisar: 

Parte I – Sinalizações 

1) Alunos referenciados para a Medida Família +: 1º Período (Renovações e Novas 

Sinalizações) 

2) Alunos referenciados para a Medida Família +: 2º Período 

3) Alunos referenciados para a Medida Família +: 3º Período  

4) Síntese dos dados 

Parte II – Caracterização dos alunos acompanhados no âmbito da medida de promoção do 

sucesso escolar Família + 

1) Características pessoais dos alunos aquando da sinalização (identificadas pelo 

agente sinalizador) 

2) Distribuição dos alunos acompanhados por género 

3) Média de idades dos alunos acompanhados (à data da sinalização)  

Parte III – Caracterização das famílias 

1) Dimensão do contexto sociofamiliar dos alunos referenciados 

2) Dimensões do diagnóstico social  

3) Caracterização social dos agregados familiares dos alunos 

Parte IV – A intervenção social no AEA 

1) Estratégias no âmbito da intervenção social no AEA 

2) Balanço das práticas 

 

Já em relatório anterior se referiu que, preferencialmente, a avaliação da intervenção social 

na escola deve considerar um continuum temporal, com vista a aferir o impacto das estratégias 

agilizadas junto dos seus diferentes agentes educativos.  
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Parte I – Sinalizações 

 

No decorrer do ano letivo de 2018/2019 foram referenciados 51 alunos para a medida 

Família +, que integram desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário. abaixo, segue-se 

a contabilização do número de situações sinalizadas em cada período do ano letivo, tendo em 

conta os diferentes ciclos de escolaridade, estabelecimentos de ensino e ano frequentado 

pelos alunos.  

 

 

1) Alunos referenciados para a  Medida Família +: 1º Período (Renovações e 
Novas Sinalizações) 

 

 
No decorrer do 1º período do ano letivo de 2018/2019 foram efetuadas as seguintes 

renovações e novas sinalizações: 

 
 

 
 

 

1.1) 1º Ciclo 
 

Seis alunos do 1º ciclo, nomeadamente do CE de Santiago e do CE das Barrocas, viram o 

encaminhamento para a medida de promoção do sucesso escolar Família + renovado pelos 

seus professores titulares de turma, com o objetivo de dar continuidade ao acompanhamento 

Ciclo de 
escolaridade 

 

Estabelecimento  
de Ensino 

Anos  Renovações Novas 
sinalizações 

1º Ciclo 

Centro Escolar de 
Santiago 

1º/3º/4º 2 

 

2 

 

Centro Escolar das 

Barrocas 
2º/3º/4º 4 - 

2º e 3ºCiclos João Afonso de Aveiro 

5º/6º 2 6 

7º 4 1 

8º 1 1 

Ensino Secundário Homem Cristo 11º 2 1 

Subtotal 15 11 

Total 26 



 

 

 

 

PNPSE_ Família + _ Relatório de Avaliação 2018/2019 
 
 

5 

realizado pela técnica de serviço social no ano letivo anterior. No Centro Escolar de Santiago 

existiram duas novas sinalizações, uma aluna do 1ºano de escolaridade e um aluno do 3ºano. 
 

 

1.2) 2º e 3º Ciclo 

 

O acompanhamento no âmbito desta medida foi mantido para sete alunos do 2º e 3º 

ciclos, um do 5ºano, um do 6º, quatro do 7º e um do 8ºano de escolaridade, no sentido de, 

mais uma vez, se dar seguimento à intervenção, que tem vindo a ser efetuada junto das 

famílias. Quanto às novas sinalizações, a realçar seis no 5º ano de escolaridade, uma no 7º e 

uma no 8º. 

 

 
1.3) Ensino Secundário 

 
 

As referenciações transitadas do ano letivo anterior no ensino secundário, respeitaram a 

duas alunas do ensino profissional (11ºano), nomeadamente dos cursos de Turismo e Apoio 

Psicossocial. A nova sinalização diz respeito a um aluno do curso de Saúde. 

 

 

2) Alunos referenciados à Medida Família +: 2º Período 
 
 

No decorrer do 2º período do ano letivo de 2018/2019 foram sinalizados para intervenção 

no âmbito da medida Família +: 
 

 

Ciclo de 
escolaridade 

 

Estabelecimento de Ensino Anos  Sinalizações 

Pré-escolar Jardim-de-infância de 
Santiago 

- 2 

1º Ciclo 

Centro Escolar das Barrocas 1º/2º/4º 3 

Centro Escolar de Santiago 1º 1 

EB1 Glória 1º 1 

EB1 Vera Cruz 1º 1 

2º Ciclo 
João Afonso de Aveiro 

5º 3 

3º Ciclo 7º/8º 4 

Ensino Secundário Homem Cristo 12º 2 

Total 17 
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2.1) Pré-escolar 

 

No jardim-de-infância de Santigo foram referenciadas duas crianças no decorrer do 2º 

período pela sua educadora. 

 

2.2) 1ºCiclo 

 

No 1º ciclo foram efetuadas seis sinalizações, três no Centro Escolar das Barrocas, uma 

no Centro Escolar de Santiago, uma na EB1 da Glória e uma na EB1 da Vera Cruz, esta última 

efetuada pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) do AEA. 

 

2.3) 2º e 3º Ciclo 

 

Foram sete as sinalizações efetuadas no decorrer do 2º período no 2º e 3º ciclos, três no 

5ºano, três no 7º e uma no 8ºano.  

 

2.4) Ensino Secundário 

 

No ensino secundário foram realizadas duas sinalizações para esta medida, uma aluna do 

curso geral de ciências e tecnologias e uma aluna do curso profissional de saúde, ambas a 

frequentar o 12ºano de escolaridade. 

 

 

3) Alunos referenciados à Medida Família +: 3º Período 

 

No 3º período foram referenciados para a medida Família + as seguintes situações: 

Ciclo de  
Escolaridade 

 
Estabelecimento de Ensino Anos Sinalizações 

1º Ciclo Centro Escolar de Santiago 1º 1 

2º e 3º Ciclo João Afonso de Aveiro 
5º 2 

9º 2 

Ensino Secundário Homem Cristo 
10º 2 

12º 1 

Total 8 
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3.1) 1º Ciclo 

 

No âmbito desta medida de promoção escolar, foi encaminhada uma aluna do 1ºano do 

Centro Escolar de Santiago quase no término do ano letivo. 

 

3.2) 2º e 3ºCiclo 

 

As duas situações referenciadas no 5º ano foram efetuadas através de entidades/serviços 

externos à escola que solicitaram a colaboração da mesma na intervenção que está a ser 

levada a cabo com as respetivas famílias dos alunos. No 9ºano foram encaminhados dois 

alunos da mesma turma pela diretora de turma. 

 

3.3) Ensino Secundário 

 

No ensino secundário foram sinalizados dois alunos do curso profissional de apoio 

psicossocial do 10ºano e um aluno do 12ºano do curso de saúde. 

 

 

4) Arquivamentos 

 

 Ciclo de 
Escolaridade 

 

Estabelecimento 
de Ensino 

N.º Arquiv. 

Pré-escolar Jardim-de-infância de 
Santiago 

2 

1º Ciclo 

CE Barrocas 2 

EB1 Vera Cruz 1 

CE Santiago 1 

2º Ciclo 

João Afonso de Aveiro 

4 

3º Ciclo 6 

Secundário Homem Cristo 7 

Total 23 
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5) Síntese dos dados 

 

No decorrer do ano letivo de 2018/2019 foram intervencionadas 51 situações-problema. 

Transitaram do ano letivo anterior 15 processos: 1º ciclo – dois do Centro Escolar de Santiago 

e quatro do Centro Escolar das Barrocas; 2º e 3º ciclo – sete da Escola João Afonso de Aveiro; 

ensino secundário - dois da Escola Secundária Homem Cristo. A acrescer a estas situações, o 

primeiro período contou ainda com 11 novas sinalizações, duas no 1º ciclo, oito no 2º e 3º ciclo 

e uma no ensino secundário, perfazendo um total de 26 casos pelos quais se iniciou a 

intervenção social.  

No 2º período foram encaminhados 17 alunos para a medida Família +, a saber: dois do 

ensino pré-escolar, seis do 1º ciclo, sete do 2º e 3º ciclo e dois do ensino secundário. 

No 3º período foram sinalizados 8 alunos para esta medida de promoção do sucesso 

escolar, um no 1º ciclo, quatro no 2º e 3º ciclo e três no ensino secundário.  

No que diz respeito aos arquivamentos, ou seja, à cessação da intervenção da técnica de 

serviço social no âmbito da medida de Família +, contabilizaram-se 23 situações. 

No ensino pré-escolar as duas situações arquivadas tiveram na base a falta de 

colaboração por parte da família. Não se tratando de um ciclo de frequência obrigatória, apesar 

das duas vagas ocupadas em jardim-de-infância e da falta de assiduidade das crianças, não se 

pôde intervir para além do que foi agilizado, respeitando-se o princípio da proporcionalidade. 

No 1º ciclo, nomeadamente no Centro Escolar das Barrocas, os arquivamentos tiveram a 

ver com o facto de, num dos casos, os pressupostos da intervenção terem sido atingidos e, na 

outra situação, ter-se tratado de uma intervenção pontual despoletada por uma entidade 

externa à escola que solicitou a colaboração. O arquivamento do caso do aluno da Escola da 

Vera Cruz deveu-se ao facto de, após terrem sido efetuadas as diligências consideradas 

oportunas atendendo à sinalização dos SPO, se ter verificado que não havia legitimidade para 

dar continuidade à intervenção. Já no Centro Escolar de Santiago, a única situação que se 

arquivou diz respeito a uma intervenção pontual solicitada a partir de uma instituição da 

comunidade. 

No 2º ciclo, as quatro situações arquivadas respeitam a intervenções pontuais solicitadas 

por outros agentes educativos da escola bem como por entidade externa.  

No que concerne ao 3º ciclo, um caso foi arquivado porque a aluna atingiu a maioridade e 

desistiu do sistema de ensino. Numa outra situação, a intervenção, a pedido de um outro 

serviço da escola, assumiu um caráter pontual enquanto em dois outros casos o 

acompanhamento foi cessado porque os pressupostos/objetivos foram atingidos. Nos dois 

restantes arquivamentos assistiu-se à indisponibilidade da encarregada de educação em dar 
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continuidade à intervenção requerida através da sinalização dos seus dois educandos por parte 

das diretoras de turma. 

O ensino secundário contabilizou sete casos arquivados, a saber: uma situação que 

respeita a uma aluna que atingiu a maioridade e desistiu do sistema de ensino, uma outra em 

que a aluna alterou a sua morada de residência e se deslocou, e outra cujo processo se 

encaminhou para a CPCJ. Nos restantes quatro arquivamentos, os pressupostos/objetivos 

delineados para a intervenção foram atingidos. 

 

 
Parte II – Caracterização dos alunos acompanhados no âmbito da medida de promoção 
do sucesso escolar Família + 
 

 
1) Características pessoais dos alunos aquando da sinalização (identificadas 

pelo agente sinalizador) 
 
 

 

 

 Pré-
Escolar 

1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo 
Ensino 

Secundário 

Características pessoais 

Falta de motivação e interesse 
pela escola 

- 4 3 2 5 

Dificuldade no relacionamento 
interpessoal 

- 3 1 1 2 

Baixas expectativas 
académicas/profissionais 

- 6 3 1 2 

Falta de objetivos individuais - 4 2 2 1 

Absentismo escolar 
 
- 

4 3 2 3 

Falta de pontualidade - 4 1 - - 

Indisciplina  - 3 - 3 - 

Baixo rendimento escolar - 8 4 3 4 

Aparência descuidada - 1 - - - 

Outro: falta de assiduidade  2 - - - - 

Outro: não apresentação de 
justificação de faltas 

- 1 - - - 
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Relativamente às características pessoais dos alunos aquando da sua referenciação por 

parte dos agentes sinalizadores, foram destacadas: 

- no ensino pré-escolar, a falta de assiduidade (2); 

- no 1ºciclo, o baixo rendimento escolar (8) e as baixas expectativas académicas/profissionais 

(6); 

- no 2º ciclo, o baixo rendimento escolar (4), a falta de motivação e interesse pela escola (3), 

baixas expectativas académicas/profissionais (3) e o absentismo escolar (3); 

- no 3º ciclo, o baixo rendimento escolar (3) e a indisciplina (3); 

- no ensino secundário, a falta de motivação e interesse pela escola (5) e o baixo rendimento 

escolar (4). 

 
 

2) Distribuição dos alunos acompanhados por género 
 

Ciclo de 
escolaridade 

Estabelecimento de 
Ensino 

 

Anos Feminino Masculino 

Pré-Escolar Jardim de Infância de 
Santiago 

- 
2 - 

1º Ciclo 

Centro Escolar de 

Santiago 

1º 3 - 

3º - 2 

4º - 1 

Centro Escolar das 

Barrocas 

1º 1 - 

2º 1 3 

4º - 2 

EB1 de Vera Cruz 1º - 1 

EB1 Glória 1º - 1 

2º Ciclo 

João Afonso de Aveiro 

5º 6 5 

6º - 2 

3ºCiclo 

7º 4 4 

8º - 3 

9º 1 1 
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Tendo em linha de conta os dados plasmados na tabela anterior, constata-se que foram 

encaminhados para a medida de promoção do sucesso escola Família + 23 situações-

problema relativas a alunos do sexo feminino e 28 casos referentes a alunos do sexo 

masculino. 
 

 
 

3) Média de idades dos alunos acompanhados (à data da sinalização)  
 

 

3.1) Pré-escolar e 1º ciclo 
 
 

Idade Pré-escolar 1º Ciclo 

5 2 - 

6 - 4 

7 
 

- 4  

8 - 3 

10 - 1 

11 - 3 

Média 5 7 

 
 
 
 

A média de idades dos alunos à data do início do acompanhamento no âmbito da medida 

Família + no ensino pré-escolar foi de 5 anos e no 1º ciclo de 7 anos. 
 

 
 

3.2) 2º /3º Ciclos e Ensino Secundário 
 

 

Idade 2º Ciclo 3ºCiclo 
Ensino 

Secundário 

10 4 - - 

11 6 - - 

12 - 3 - 

Ensino 

Secundário 
Homem Cristo 

10º 1 1 

11º 2 1 

12º 2 1 

Total 23 28 
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13 2 2 - 

14 - 4 - 

15 - 3 - 

16 1 - 1 

17 - 1 5 

18 - - 1 

20 - - 1 

Média 11,38 13,85 17,38 

 

 

No 2º ciclo de escolaridade, a média das idades dos alunos aquando da sinalização à 

técnica de serviço social foi de 11,38 anos enquanto no 3º ciclo foi de 13,85 anos e no ensino 

secundário de 17,38 anos. 

 

 

Parte III – Caracterização das famílias 

 

1) Dimensão do contexto sociofamiliar dos alunos referenciados 

 

 Pré-
escolar 

1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo 
Ensino 

Secundário 

Estrutura familiar 

Nuclear - 11 3 4 3 

Monoparental 2 3 8 6 2 

Recomposta - - 2 3 3 

Sem informação - 1 1 - - 

Indicadores familiares em relação ao aluno 

Não imposição de regras e limites ao 
comportamento do aluno 

- 4 5 6 - 

Despreocupação com a educação do 
aluno/criança 

2 7 4 2 3 

Desatenção às necessidades do 
aluno/criança 

2 5 6 4 2 
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Tendo por base os dados apresentados na tabela anterior que pretende caracterizar o 

contexto sociofamiliar dos alunos referenciados pela educadora, professores titulares de turma 

e directores de turma do agrupamento para a medida Família +, pode concluir-se que, quanto à 

estrutura familiar, predominam as famílias nucleares no 1º ciclo (11), no 2º ciclo prevalecem as 

monoparentais (8) assim como no 3º ciclo (6). No ensino secundário sobressaem as famílias 

Não comparência do/a 
encarregado/a de educação à escola 

- 6 1 3 1 

Falta de supervisão à caderneta do 
aluno 

- 5 1 2 2 

Utilização de estilos educativos 
disfuncionais 

- 2 1 - - 

Outro: ausência de educação 
alimentar para com a criança 

- 2 - - - 

Outro: ausência e impossibilidade de 
contacto com a enc.de educação 

- - - 1 - 

Outro: desgaste físico e emocional 
do encarregado de educação 

- - - 1 - 

Outro: papel do encarregado de 
educação considerado com ineficaz 

- - - - 2 

Problemas sociais do agregado familiar 

Carência socioeconómica e/ou 
habitacional 

- 10 6 7 4 

Desemprego - 7 5 4 1 

Problemas de saúde - 3 5 3 2 

Violência doméstica - 1 1 1 1 

Consumo de substância ilícitas - - 1 - - 

Consumo excessivo de álcool - 1 - - 1 

Isolamento Social - 3 2 1 2 

Minoria étnica 2 7 2 2 - 

Outro: aluno com processo de 
promoção e proteção  

- 1 - 1 - 

Outro: maternidade precoce - - - - 1 
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nucleares (3) e as recompostas (3). A notar que em duas situações, uma no 1º ciclo e outra do 

2º, não se obteve informação quanto à tipologia da família do aluno. 

 

Nas fichas de sinalização para encaminhamento dos alunos para esta medida de 

promoção do sucesso escolar, foram mencionados pelos agentes sinalizadores alguns 

indicadores familiares importantes que ajudam a caracterizar o contexto sociofamiliar dos 

alunos, destacando-se: 

- no ensino pré-escolar – a despreocupação com a educação da criança (2) e a 

desatenção às necessidades da criança (2); 

- no 1ºciclo - a despreocupação com a educação do aluno (7), a não comparência do 

encarregado de educação à escola (6), a desatenção às necessidades do aluno (5) e a falta de 

supervisão à caderneta do aluno (5); 

- no 2º ciclo – a desatenção às necessidades do aluno (6), a não imposição de regas e 

limites ao comportamento do aluno (5) e a despreocupação com a educação do aluno (4); 

- no 3º ciclo - a não imposição de regas e limites ao comportamento do aluno (6), a 

desatenção às necessidades do aluno (4) e a não comparência do encarregado de educação à 

escola (3); 

- no ensino secundário - a despreocupação com a educação do aluno (3), a desatenção às 

necessidades do aluno (2), a falta de supervisão à caderneta do aluno (2) e o papel do 

encarregado de educação considerado com ineficaz (2). 

Os agentes que sinalizaram os alunos para benefício da medida Família + identificaram 

alguns problemas sociais nas famílias que impactavam direta e/ou indiretamente no sucesso 

escolar dos alunos, a saber os principais: 

- no ensino pré-escolar – minoria étnica (2); 

- no 1º ciclo – carência socioeconómica e/ou habitacional (10), desemprego (7) e minoria 

étnica (7); 

- no 2º ciclo - carência socioeconómica e/ou habitacional (6), desemprego (5) e problemas 

de saúde (5); 

- no 3º ciclo - carência socioeconómica e/ou habitacional (7), desemprego (4) e problemas 

de saúde (3); 

- no ensino secundário - carência socioeconómica e/ou habitacional (4), Problemas de 

saúde (2) e isolamento social (2). 
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2) Dimensões do diagnóstico social  

 

Dimensões de Análise Itens a considerar 

Familiar 

 

 Estrutura familiar 

 Composição do agregado familiar 

 Relação familiar 

Habitacional 

 

 Regime 

 Tipologia da habitação 

 Condições habitacionais  

Socioeconómica 

 

 Atividade profissional/formação profissional 

 Rendimento mensal 

 Encargos com a habitação (renda, 
prestação, despesas fixas correntes,…) 

 Despesas com medicação de caráter 
permanente 

 Prestações familiares/sociais 

  Apoio em géneros 

Escolar 

 

 Percurso escolar  

 Habilitações literárias 

Saúde 

 

 Centro de saúde/médico-assistente  

 Doenças crónicas 

 Acompanhamento em consultas de 
especialidade 

Situação-problema 
identificada 

 

 Problemática sinalizada ou identificada em 
atendimento social 

 Perspetiva individual/familiar da situação-
problema 

 Estratégias/medidas para a resolução da 
problemática 

 Encaminhamento para entidades/serviços 
de apoio locais 

 Acompanhamento técnico em curso 
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3) Caracterização social dos agregados familiares dos alunos 

 

Dimensões de 
Análise 

Itens a considerar Totais 

Familiar 

Estrutura familiar 

 Nuclear 22 

 Monoparental 19 

 Recomposta 8 

 Sem inf. 2 

N.º de elementos do agregado 

 2-3 18 

 4-5 17 

 6 ou mais 14 

 Sem inf. 2 

Interações Familiares 

 Conflituosas 16 

 Razoáveis 31 

 Não foi possível avaliar 4 

Habitacional 

Regime 

 Própria 7 

 Arrendada 8 

 Cedida/Herdada 10 

 Social/Apoiada 15 

 Acampamento 2 

 Não foi possível avaliar 9 

Condições habitacionais 

 Boas 18 

 Razoáveis 8 

 Más 10 

 Não foi possível avaliar 15 

Socioeconómica 

Tipo de rendimento 

 Atividade Profissional 22 

 Bolsa de Formação 2 

 Subsídio de desemprego 1 

 RSI 14 

 Sem rendimento 9 

 Não foi possível avaliar 3 
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Prestações familiares (podem ser cumulativas)  

 Abono de Família 35 

 Pensão de Alimentos 6 

 Fundo de Garantia Alimentos (FGA) 11 

 Pensão de sobrevivência 1 

 Não recebe  4 

 Não foi possível avaliar 11 

Escolar 

Habilitações (Enc. Educação) 

 Sem escolaridade 3 

 1º Ciclo 15 

 2º Ciclo 7 

 3º Ciclo 13 

 Ensino Secundário 4 

 Ensino Superior 6 

 Não conhecidas 3 

Ação Social Escolar 

 Escalão A 29 

 Escalão B 3 

 Bolsa (C. Prof.) 7 

 Não subsidiado 12 

Saúde 
(aluno e/ou 

encarregado/a de 
educação) 

 Com problemas de saúde 35 

 Sem problemas de saúde 8 

 Não foi possível avaliar 8 

Intervenção de 
serviços/Entidades 

de apoio 
social/saúde junto 

do aluno 
(a intervenção pode 

ser cumulativa) 

Sem acompanhamento 
 
5 

Com acompanhamento: 46 

 Comissões de Proteção de Crianças e 
Jovens 

7 

 Serviço de Apoio Técnico aos Tribunais 
(Centro Distrital de Segurança Social de 
Aveiro) 

6 

 Outros: 

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro 3 

Rede Local de Intervenção Social de 
Aveiro 

3 

Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental 

2 

Centro Hospitalar Baixo Vouga 15 
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Hospital Pediátrico de Coimbra 7 

Núcleo de Atendimento à Vítima Aveiro 1 

Florinhas do Vouga 11 

Casa Mãe de Aradas 2 

Centro Social Paroquial Vera Cruz 4 

 

 

No âmbito da dimensão familiar pode concluir-se que as famílias dos alunos que foram 

alvo da intervenção social no decorrer do ano letivo de 2018/02019 assumem maioritariamente 

um cariz nuclear (22), havendo, no entanto, grande incidência dos sistemas familiares 

monoparentais (19). Foram 9 as famílias associadas a uma tipologia recomposta enquanto em 

2 situações não possível avaliar o agregado familiar quanto à sua estrutura e número de 

elementos.  

Quanto ao número de elementos por agregado destaca-se a categoria 2-3 pessoas, com 

18 sistemas familiares identificados, seguindo-se imediatamente a categoria 4-5 com 17 

famílias. Na categoria de 6 ou mais pessoas temos 14 sistemas familiares. 

Quanto à classificação das interações familiares dos agregados trabalhados no âmbito da 

medida Família +, destacam-se as interações razoáveis, assim consideradas pelos 

intervenientes (36), pese embora o facto de em 16 situações intervencionadas as interações 

terem sido categorizadas como conflituosas. Em 4 sinalizações trabalhadas não foi possível 

avaliar a qualidade das relações entre os diferentes elementos que compõem o sistema 

familiar.  

Do ponto de vista habitacional, 15 famílias residem em habitação social/apoiada, 10 em 

casa cedida ou herdada (não havendo portanto quaisquer encargos com a mesma), 8 em casa 

arrendada e 2 em acampamento. Em 9 situações não foi possível apurar do regime 

habitacional dos agregados.  

No que concerne às condições habitacionais, não se conseguiu apurar das mesmas em 

15 situações, todavia 18 agregados vivem em condições que consideram como boas, 10 como 

más e 8 como razoáveis. As más condições aqui evidenciadas concernem a situações de 

habitações abarracadas, sobrelotação, humidade na estrutura e ausência de condições que 

assegurem a satisfação das necessidades básicas. 

Quanto às condições socioeconómicas dos agregados familiares dos alunos 

encaminhados para esta medida de promoção do sucesso escolar, a atividade profissional 

surge como principal fonte de rendimento em 22 famílias, seguindo-se o Rendimento Social de 

Inserção com 14 sistemas familiares. Foram ainda apuradas 2 famílias cuja fonte de 
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rendimento é uma bolsa de formação e 1 família que recebe um subsídio de desemprego. A 

notar que foram identificados 9 agregados sem qualquer tipo de rendimento, não tendo sido 

possível avaliar a tipologia da proveniência dos rendimentos em 3 situações. 

Quanto a prestações familiares, 35 alunos têm a sua situação regularizada quanto ao 

recebimento do Abono de Família e 11 recebem ainda o Fundo de Garantia de Alimentos 

devido a Menores (prestação que substitui a pensão de alimentos em caso de insuficiência 

económica por parte do progenitor(a)). 6 alunos beneficiam de Pensão de Alimentos e 1 

Pensão de Sobrevivência (por morte do progenitor).Em 11 agregados não se conseguiu avaliar 

do recebimento de prestações familiares enquanto 4 alunos não recebem quaisquer tipo de 

prestações pagas pelo Estado. 

No parâmetro escolar, 15 encarregados de educação têm o 1º ciclo, 7 o 2º ciclo e 13 o 3º 

ciclo. Com o ensino secundário existem 4 encarregados de educação e com o ensino superior 

6. A acrescentar que existem 3 encarregados sem qualquer tipo de escolaridade, sendo que 

também foram 3 as situações em que as habilitações dos encarregados de educação não se 

conseguiram conhecer.  

No que respeita ao apoio da ação social escolar, 29 alunos têm o escalão A e 3 o escalão 

B. 7 alunos do ensino secundário profissional auferem de uma bolsa que lhes permite aceder 

gratuitamente às refeições escolares e a algum material escolar enquanto 12 alunos não 

beneficiaram de qualquer tipo de subsídio no âmbito da acção social escolar no decorrer do 

ano letivo.  

Quanto ao item que versa sobre a saúde, existem 35 situações-problema identificadas que 

respeitam a alunos e/ou encarregados de educação com problemas ao nível da saúde física, 

mental e/ou intelectual. Nesta categoria inserem-se os alunos que são acompanhados no 

âmbito clínico/hospitalar devido a diagnóstico que concernem a questões de perturbações do 

desenvolvimento, podendo ou não estar medicados, bem como outras patologias associadas a 

doenças cardíacas, neurológicas, alimentares, entre outras que requeiram vigilância nos 

serviços de saúde competentes. Acrescente-se a existência de alguns encarregados de 

educação com patologia física mas também ao nível da saúde mental, fazendo terapêutica e 

acompanhamento clínico. Em 8 agregados não foi possível verificar da existência ou não de 

doenças, quer no aluno quer no encarregado de educação. 

Do ponto de vista da intervenção de outros serviços ou entidades junto das famílias em 

análise, pode concluir-se que houve 46 situações- problema que chegaram à técnica de serviço 

social que contavam ou passaram a contar com a intervenção de outros serviços da 

comunidade. Assim, houve 7 alunos com processo de promoção e protecção a decorrer nas 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de Aveiro, Vagos e Ílhavo e 6 alunos com 

processo de promoção e protecção a decorrer no Tribunal de Família e Menores de Aveiro, 
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cujo acompanhamento é efetuadao pelo Serviço de Apoio Técnico aos Tribunais do Centro 

Distrital de Segurança Social. Outros serviços que foram chamados à intervenção em parceria 

com o agrupamento foram a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (3), a Rede Local de 

Intervenção Social (3), o Centro de Apoio familiar e Aconselhamento Parental (2), o Centro 

Hospitalar Baixo Vouga – Hospital Infante D. Pedro (15), o Hospital Pediátrico de Coimbra (7), 

o Núcleo de Atendimento à Vítima da Cáritas Diocesana de Aveiro (1), as Florinhas do Vouga 

(11), a Casa Mãe de Aradas (2) e o Centro Social Paroquial Vera Cruz (4). 

Deve ressalvar-se a importância da articulação interinstitucional que foi sendo realizada ao 

longo de todo o ano letivo com estes parceiros na intervenção, que atuaram em diferentes 

âmbitos do escolar mas que complementaram o propósito de levar a criança/jovem ao sucesso 

bem como minimizar os constrangimentos e fragilidades detetadas nas famílias. 

Apenas 5 situações-problema sinalizadas à medida Família + não contaram com outro tipo 

de intervenção externa por parte de serviço ou entidade local, contabilizando-se assim 46 

casos em que houve acompanhamento às famílias através da articulação do agrupamento com 

outros serviços/entidades/instituições.  

  

 

Parte IV – A intervenção social no AEA 

 

1) Estratégias no âmbito da intervenção social no AEA 

 

Para cada caso em concreto foram delineadas diferentes estratégias de intervenção. O 

plano de intervenção deve ser pensado à luz das especificidades evidenciadas pelos 

alunos/sistemas familiares, não assumindo um caráter padronizado e inflexível de modo a fazer 

cumprir passos e/ou etapas muitas vezes desajustados às necessidades ou constrangimentos 

sentidos. 

Havendo conhecimento prévio, tentou-se evitar a duplicação de intervenções e a 

redundância nas abordagens às famílias dos alunos referenciados, de modo a não impactar 

negativamente no trabalho em curso de outros técnicos. 

Genericamente, a TSS atuou sobre: 

- a prevenção de comportamentos de risco dos alunos; 

- a mediação do sistema familiar e restantes instituições na comunidade com a escola; 

- a promoção do acesso a recursos sociais, com os encaminhamentos que diligenciou; 

- o estudo e análise das realidades no e com o grupo de trabalho no qual se inseriu 

(diferentes agentes educativos do AEA); 

- o fomento dos direitos humanos, designadamente o direito ao acesso à educação, 

criando condições sociais para a efetivação desse objetivo. 
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A entrevista, ao aluno ou à família (muitas vezes apenas com recurso à presença do/a 

encarregado/a de educação), assumiu duas vertentes distintas: a de avaliação ou diagnóstica e 

a de acompanhamento. A primeira esteve na base dos diagnósticos sociais efetuados e foi 

preponderante para abordar questões relacionadas com as condições de vida dos alunos e 

suas famílias, identificando vulnerabilidades e potencialidades e dando resposta adequada a 

cada caso em particular. Recorreu-se, por diversas vezes, ao encaminhamento para respostas 

na comunidade, designadamente com intervenção na área da ação social. 

Privilegiou-se a articulação com os diferentes serviços do Agrupamento de Escolas de 

Aveiro, como o GAAF, os SPO, os DT, a professora interlocutora na CPCJ bem como a 

articulação com diferentes instituições locais de apoio social, fomentando-se assim a existência 

de momentos de partilha e reflexão conjunta acerca das situações em acompanhamento. 

A mediação escolar é uma ferramenta que ajuda o aluno a perceber algumas questões 

relacionadas com o seu comportamento e atitude em contexto de sala de aula, prevenindo 

situações de comportamento marginal que coloquem em causa a aquisição de conhecimento e 

a consolidação das suas aprendizagens, logo o seu sucesso educativo.      

As visitas domiciliárias, pese embora a inexistência de razões para a sua realização no 

decorrer deste ano letivo, podem também integrar a intervenção da TSS, cumprindo sobretudo 

a função exploratória de recolher dados no meio natural de vida do aluno/família e reconhecer 

a situação-problema, complementando muitas vezes o diagnóstico social.  

A par da aplicação de todas estas metodologias de trabalho diário, a técnica de serviço 

social teve a oportunidade de, no decorrer deste ano letivo, trabalhar em conjunto com os SPO 

no âmbito da intervenção em contexto de turma/grande grupo, nomeadamente junto das 

turmas da Escola João Afonso Aveiro de Aveiro com classificação de Insuficiente ao nível do 

comportamento. Foram também dinamizadas algumas sessões, em parceria com os SPO, 

dirigidas a turmas cujos diretores de turmas manifestaram essa necessidade, versando sobre 

temáticas como as emoções, a conflituosidade nas relações interpessoais, entre outras.  

A realçar também a colaboração no dia do patrono da Escola João Afonso de Aveiro 

através da dinamização de três sessões dirigidas a três turmas previamente inscritas com 

alguns constrangimentos de comportamento em contexto de sala de aula. 

A TSS teve igualmente a oportunidade de, em colaboração com o GAAF bem como com a 

CPCJ de Aveiro, trazer até ao agrupamento a exposição itinerante do Instituto de Apoio à 

Criança (IAC) – ‘Crianças no Mundo – Com Direitos’, tendo aberto as suas portas não apenas à 

sua comunidade educativa bem como às restantes de Aveiro. A atividade foi um sucesso tendo 

tido inclusive uma grande ressonância na comunicação social aveirense bem como ao nível 

dos canais de comunicação do próprio IAC. 
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Na Escola Secundária Homem Cristo foi ainda levada a cabo, em colaboração com a 

Universidade de Aveiro, uma atividade dirigida às turmas do 12ºano de escolaridade que 

versava sobre os apoios sociais existentes que podem ajudar os alunos no prosseguimento de 

estudos no ensino superior. 

 

 

2) Balanço das práticas 

  

A intervenção social é uma atividade da área das relações humanas que visa atender aos 

problemas das pessoas bem como às dificuldades que estas manifestam em solucioná-los. É 

função da TSS ajudar os alunos e familiares a transpor constrangimentos e a transformá-los 

em forças/oportunidades de mudança. 

No término da intervenção levada a cabo no presente ano letivo é possível elencar 

aqueles que, no entender da TSS, podem ter sido pontos fortes e pontos fracos no 

desenvolvimento da sua atividade.  

Assim, identificar as potencialidades e fragilidades sentidas pode favorecer a promoção de 

um trabalho social mais justo e adequado junto da população escolar do AEA no futuro. 

 

 

2.1) Pontos fortes 

  

- Aposta do AEA em medidas de combate ao insucesso escolar, absentismo e indisciplina; 

- Investimento na promoção do sucesso educativo dos alunos; 

- Compreensão e aceitação do papel da TSS no contexto escolar por parte dos diferentes 

agentes educativos; 

- Relação profissional com os PTT e os DT, atentos a questões sociais dos seus alunos e 

respetivas famílias; 

- Articulação eficaz entre serviços do agrupamento, nomeadamente com os SPO, GAAF, 

Educação Especial, coordenação dos estabelecimentos de ensino; 

- Articulação eficiente com entidades/serviços/técnicos externos ao agrupamento; 

- Intervenção social com o aluno e/ou com a família, baseada na confiança e na transparência 

de procedimentos. 

 

 

2.2) Pontos fracos 

 

- Nada a acrescentar.  
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2.3) Oportunidades 

 

- Maior investimento na divulgação do âmbito de intervenção da TSS junto dos coordenadores 

dos estabelecimentos de ensino do AEA, nomeadamente ao nível do 1º ciclo de escolaridade;  

- Promoção de uma comunicação eficaz entre os diferentes serviços intraescolares por forma a 

desenvolver uma intervenção preventiva (vs. intervenção paliativa); 

- Implementação de programas de competências de vida dirigidos aos alunos, nomeadamente 

os referenciados pelos diferentes serviços do AEA para esta medida de promoção do sucesso 

escolar. 

 

 

2.4) Constrangimentos 

 

- Ausência/insuficiência de respostas atempadas face às necessidades identificadas pela 

técnica de serviço social do AEA, que envolvam o recurso a serviços/entidades na 

comunidade; 

- Alunos e encarregados de educação alvo de intervenção social com fraca consciencialização 

ou até inexistente da importância da frequência escolar e dos impactos positivos em termos 

futuros. 

 


