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Nota Introdutória 
A participação activa dos alunos na vida das Escolas é uma das condições que podem associar-se ao 
sucesso escolar daqueles alunos (Lima, 2008; Mead 2010) bem como é um sinal prospectivo de uma 
cidadania responsável, que aqueles alunos serão capazes noutros contextos das suas vidas (Menezes, et 
al, 2005). Para além desses dois aspectos que constituem os impactos porventura mais importantes da 
participação dos alunos, trata-se ainda de pensar esta variável como um elemento caracterizador da 
integração educativa que os estudantes experimentam quando sentem a escola como coisa sua. Alguns 
estudos têm associado os efeitos negativos da ausência desse sentimento de pertença a fenómenos de 
comportamentos disruptivos que se manifestam em ocorrências de indisciplina e de violência ( Amado, 
2009). Por isso é bom que eles se vão habituando a eleger e a ser eleitos; que entendam, “na pele”, a 
importância das escolhas livres e o consequente sentido da responsabilidade; que compreendam que há 
um “nós” para além do “eu”… 
De um modo mais explícito, as três principais finalidades e eixos segundo os quais é possível pensar a 
participação dos alunos são as seguintes:  
Uma finalidade orientada pela ideia de cidadania activa e de intervenção justa, que anda frequentemente 
associada a um conjunto de acções desenvolvidas pelas escolas e que pretendem promover valores 
universais. De algum modo os alunos são convidados a descentrarem as suas subjectividades num 
sujeito colectivo e a colocar- se numa posição adequada à do imperativo categórico Kanteano - “age 
como se a máxima da tua acção se devesse transformar em lei universal”. No contexto curricular da 
educação básica portuguesa esta finalidade está sobretudo associada à implementação da Formação 
Cívica. Assim, nas práticas mais frequentes a que os alunos são chamados a participar, é-lhes pedido 
que abdiquem de um pouco da sua subjectividade em prol do valor comum que se sobrepõe ao seu 
interesse pessoal, ou coloque as suas habilidades pessoais ao serviço do trabalho do grupo, que 
conferirá depois, sentido ao esforço individual. 
A segunda finalidade centra-se nas pessoas dos alunos e nos processos mediante os quais aqueles 
haverão de ser cooptados para a tarefa de aprender e de assumir a sua quota parte de responsabilidade 
nos processos que conduzirão ao seu sucesso escolar e educativo. Participar significa neste contexto ser 
um aprendiz activo, aderir e adequar-se às tarefas que a escola e as disciplinas propõem, aceitar o 
esquema de formação proposto pela escola e deixar-se modelar por ele, para poder atingir o sucesso 
esperado. De acordo com esta finalidade, a participação, mesmo se pensada em grupo ou com 
propósitos de integração é sempre um repto que todos, e cada um individualmente, são chamados a 
realizar, ainda que o façam de modos diferentes, consoante as suas competências ou as suas limitações. 
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Frequentemente, participar tem aqui um carácter de condição compensatória ou de condição para 
ultrapassar limitações e colmatar falhas. 
A terceira finalidade que pode orientar o conceito e as actividades de participação, considera o aluno um 
destinatário consciente e crítico de uma formação que a Escola oferece e conta com a sua voz e com a 
sua participação, como condição para a melhoria do sistema e da organização. Participar significa nesta 
dimensão assumir o papel de utente ou de cliente que afere a adequação das medidas tomadas e 
contribui para a sua reformulação (Rudduck & Flutter, 2000). Neste sentido, são exemplos de participação 
todas as formas previstas de representação dos colegas, bem como todas as ocasiões de validação ou 
de avaliação que as Escolas promovem.   
Explicitemos o óbvio: participar é, em suma, fazer parte de um todo maior, independentemente dos 
sentidos que é possível atribuir-se à participação. 
Uma outra leitura do fenómeno da participação pode ser feita a partir dos contextos em que o conceito 
pode justificar a actuação da escola, a saber, o contexto político, ou o contexto pedagógico (May, 2005). 
A participação dos alunos faz parte da agenda política, quer desde que o ideário da educação 
democrática passou a fazer parte das finalidades educativas, ainda mesmo antes da publicação da Lei de 
bases do Sistema Educativo em 1986, quer pela assunção da importância dos direitos das crianças e dos 
jovens no ideário público. Do ponto de vista político, em Portugal, a participação dos alunos na vida das 
escolas seguiu duas tendências fundamentais, desde a revolução de 1975: a primeira que associa a 
participação a um requisito legal e se torna imprescindível à legitimação da estrutura organizacional das 
Escolas, e a outra que contempla e promove a participação dos alunos como aprendizes activos, nas 
orientações curriculares que foram sendo produzidas para dar corpo às diversas mudanças e reformas 
curriculares.  
O contexto pedagógico é frequentemente responsável por três tendências que apelam a formas 
diferentes de incluir pedagogicamente a participação: 
Uma primeira, mais curricular, assume a forma de conteúdo disciplinar, como é o caso da formação 
cívica, ou de competências pessoais e sociais a desenvolver no mandato atribuído ao currículo formal.  
A segunda tendência coincide com a finalidade, antes referida de pensar a participação como a 
contrapartida do trabalho que acontece na sala de aula e que é condição de aprendizagem: se o aluno 
não participar nas tarefas propostas, não pode aprender, pelo que a aprendizagem efectiva supõe essa 
adesão básica do aluno e associa-se às pedagogias centradas no aluno.  
A terceira tendência, às vezes correlacionada com as estratégias escolhidas para desenvolver o trabalho 
pedagógico, está associada a metodologias que enfatizam o trabalho de grupo ou o trabalho de projecto 
e nas quais a ideia de participação se torna uma exigência que de tão óbvia, se torna menos evidente. 
As três tendências valorizam, ainda que diferenciadamente a participação como um critério de avaliação 
que expressam em níveis de empenho. 
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O Observatório da Vida das Escolas desenvolveu no presente ano lectivo um conjunto de indicadores e 
referentes cujo propósito maior é o de averiguar como é que se pensa e se põe em prática a participação 
dos alunos na vida das escolas. 
 

Nota metodológica: 
Como é que em cada uma das Escolas associadas ao OBVIE se promove a participação dos alunos é a 
questão de fundo a que este trabalho pretende responder.  
Dividimos a análise desta variável em quatro grupos de dados, que correspondem aos quatro momentos 
e instrumentos que usámos para a sua  operacionalização, a saber: 
1 – Um primeiro momento capaz de caracterizar os modos como as Escolas prevêem  e promovem a 
participação dos alunos . Isto é queríamos saber como está prevista estatutariamente a participação dos 
alunos  nos diferentes órgão deliberativos e decisórios que na Escola existem. Norteia esta dimensão da 
variável um cariz político e claramente associado à terceira finalidade antes referida.  
2 – Num segundo momento pretendeu-se identificar o que é que as escolas associadas entenderam 
como boas práticas de participação dos alunos. Pedimos às Escolas associadas que se referissem a uma 
iniciativas ou modos, levada a cabo na Escola e que se pudesse considerar uma boa prática.  
Com este pedido queríamos averiguar os eixos, as finalidades e os sentidos que estiveram subjacentes à 
descrição de boa prática identificando também o que foram os seus factores facilitadores.  
3 – Num terceiro momento quisemos aperceber-nos da perspectiva dos alunos, dita por si próprios, quer 
enquanto representantes dos seus pares, quer enquanto sujeitos participantes na sua própria formação. 
Para isso aplicámos um questionário semi-estruturado aos delegados de turma das escolas associadas. 
4 – Finalmente, e numa perspectiva um pouco mais fenomenológica pretendemos dar voz, na primeira 
pessoa, a alunos que vivem na escola, mas que se dividem pelos sentimentos de ser ou de ter de ser que 
essa experiência lhes suscita. A estes testemunhos que pedimos fossem recolhidos em formato vídeo, 
atribuímos a possibilidade de serem evidência, não do que a Escola faz, mas dos modos díspares como 
ela precisa pensar-se para poder ser uma oportunidade de ser para todos.  
 
No presente relatório damos conta dos resultados apurados relativamente ao primeiro momento. 
Para permitir recolher informação bastante acerca deste objectivo  quisemos averiguar quais os Órgãos 
onde a opinião e capacidade de deliberação dos alunos é valorizada; quais as formas de participação 
individual dos alunos nas decisões colectivas e/ou na construção de uma decisão colectiva; qual a taxa 
de participação dos alunos nos conselhos de turma. Usámos para recolher a informação um guião de 
auto descrição das escolas que foi enviado e preenchido por estas no período compreendido entre 15 de 
Fevereiro e 15 de Março de 2011. 
Recolhemos 10 guiões, devidamente preenchidos e cujos resultados passamos a apresentar: 
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Resultados 
1 – Participação dos alunos no Conselho Pedagógico 
Das 10 escolas, três que oferecem Ensino Secundário, contam estatutariamente com a presença de 1 
aluno no Conselho Pedagógico. Todavia no presente ano lectivo numa das escolas o aluno nunca 
apareceu, noutra apareceu raramente e na terceira, esteve presente em todas as reuniões realizadas. A 
intervenção destes representantes dos alunos não é fomentada pelos restantes membros do Conselho 
sendo que podem preparar a sua intervenção antecipadamente, e num caso isso acontece, porque os 
alunos recebem antecipadamente a convocatória, como os restantes membros. Nas duas escolas onde 
os alunos já participaram nas reuniões do Conselho pedagógico, a sua opinião é habitualmente tida em 
conta. 
 
2 – Participação dos alunos nos Conselhos de Turma 
Duas das 10 escolas respondentes promovem, de modo sistemático, a participação dos representantes 
dos alunos nas reuniões do Conselho de turma dos 5º e 6º ano, onde a sua presença é admissível. Em 
média, e no presente ano lectivo realizaram-se duas reuniões de Conselho de turma que contaram com a 
presença dos alunos. No conjunto os delegados estiveram presentes em cerca de metade das reuniões 
realizadas no 5º ano e 45% das reuniões do 6º ano e os subdelegados estiveram presentes, 
respectivamente,  em 29% e 27% dos casos.  
Nos anos lectivos correspondentes ao 3º CEB, todas as escolas respondentes realizaram Conselhos de 
turma com a presença dos representantes dos alunos, no presente ano lectivo. Em média, nos 7º e 8º 
anos o nº de reuniões realizada foi de 2.3, no 9º ano esse valor atingiu o número médio de 2.4. Já a 
percentagem de presenças do delegado foi, respectivamente de 61%, 64% e 63% para os três anos de 
escolaridade. O subdelegado esteve presente em 29%, 37%, 40%, em cada um daqueles três anos. 
As três escolas que oferecem também ensino secundário, realizaram de uma a três reuniões, no presente 
ano lectivo, que contaram com a presença dos delegados e subdelegados . A presença dos delegados 
atingiu a percentagem, respectivamente para os três anos, de 60%, 50% e 68%. Os subdelegados 
estiveram presentes em 57%,43%, 45% das reuniões. 
Na generalidade e de uma forma sistemática, a participação dos alunos nos Conselhos de Turma foi 
fomentada pelo Director daquele órgão. Apenas em duas escolas esse procedimento não foi referido. 
Ocasionalmente aparece a informação que outros membros do CT teriam estimulado essa participação. 
Quanto à preparação prévia da intervenção que os alunos fazem nos Conselhos de Turma foi possível 
organizar as escolas respondentes em três grupos: um conjunto  de três escolas em que essa prática não 
ocorre; outro conjunto de cinco escolas em que se refere que esse é um procedimento que sempre ocorre 
e um terceiro conjunto de outras duas escolas em que foi registado que a preparação prévia acontece em 
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algumas turmas, mas não noutras  e com níveis de ocorrência mais diferenciados. O cruzamento destes 
dados com os níveis de escolaridade não ofereceu uma dimensão explicativa.  
Quanto ao efeito da intervenção dos alunos nas decisões tomadas pelos CT, na maioria dos casos as 
escolas afirmam que tal acontece sempre ou frequentemente. Constatou-se ainda existir uma correlação 
positiva entre a presença nas reuniões e os níveis de frequência atribuídos à importância da opinião dos 
alunos nas decisões.( r= 0.73; r=0.68;r=0.77). 
 
3 – Assembleia de Delegados e/ou Subdelegados de Turma 
A Assembleia de Delegados e/ou Subdelegados de Turma existe e funcionou no presente ano lectivo em 
quatro das Escolas respondentes no 1º Ciclo, em sete do 2º e 3º ciclos e em duas do ensino secundário. 
  

Ciclo Nº de alunos que 
têm assento 

Nº de reuniões 
realizadas 

Nº de presenças 

1º 290 8 290 

2º 109 14 122 

3º 152 14 179 

Secundário Sem dados numéricos 5 Sem dados numéricos 

 
A iniciativa da convocatória foi , no 1ºciclo, da professora ( 1caso); da coordenadora de ciclo (2 casos ) e 
da animadora social ( na última escola deste grupo). No 2º e 3º ciclos a iniciativa foi exclusivamente da 
Direcção em três casos; dos coordenadores de Directores de turma  respectivos, noutra escola e da 
iniciativa conjunta da Direcção e de outros actores, como os Directores de turma ou os Animadores 
sociais nos restantes casos. Em todos os casos a intervenção dos alunos foi sempre fomentada pelos 
promotores das reuniões, os alunos prepararam as suas intervenções previamente e as decisões 
tomadas nessas assembleias tiveram um carácter vinculativo para quem as promoveu.  
 
4 -  Participação dos alunos noutros órgãos: 
Em quatro das escolas respondentes, os alunos também têm representação no Conselho Geral, mas até 
à data e no presente ano lectivo apenas haviam sido registadas presenças dos alunos numa das escolas. 
Também em quatro das escolas respondentes existe Associação de Estudantes, legalmente constituída e 
com órgão eleitos. Em três dessas escolas a Associação funciona regularmente e participa nas 
actividades do projecto Educativo. 
Uma das Escolas respondentes dinamiza ainda a figura da Assembleia de turma com carácter regular 
(semanal ou mensal) em 7 das 33 turmas destes níveis de ensino, que lecciona. Esta iniciativa tem como 
finalidade a promoção de comportamentos socialmente mais ajustados numa das turmas e enquadra-se 
num projecto de trabalho a desenvolver no âmbito da Formação Cívica nas restantes. 
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Duas Notas conclusivas: 
Como se referiu no início deste pequeno trabalho, os dados que aqui estão a ser mobilizados fazem parte 
de um conjunto maior que pretende estudar a variável Participação dos Alunos na vida das Escolas. Este 
primeiro relatório destina-se então a responder às três questões que operacionalizaram a variável e que 
pretendia saber como está prevista estatutariamente a participação dos alunos  nos diferentes órgãos 
deliberativos e decisórios que na Escola existem.  
Assim são os Conselhos de Turma os Órgãos onde a opinião e capacidade de deliberação dos alunos é 
valorizada, maioritariamente. Pelo que nos foi possível apurar nos dados recolhidos a taxa de presença 
dos representantes dos alunos ( delegado e subdelegado) nos Conselhos de Turma é significativa. 
Igualmente significativa é a afirmação generalizada de que as sugestões e opiniões dos alunos são 
geralmente tidas em conta.  
Dos dados que apurámos podemos então concluir: 
A participação descrita nos guiões que tratámos é na sua maioria uma participação de tipo representativo, 
uma vez que assembleias de turma só acontecem numa escolas e assembleias gerais de alunos não 
foram referidas. Tal representação enquadra-se no âmbito dos órgãos que estão estatutariamente 
estabelecidos, isto é que derivam do contexto político e que respondem directamente à primeira 
tendência identificada na introdução. 
A maior dicotomização das respostas relativa ao estímulo que os professores devem dar à participação 
dos alunos nos diversos órgãos, permite concluir que essa questão parece ser diferentemente entendida 
e posta em prática pelas escolas: devem ou não as escolas promover e treinar a participação dos alunos? 
E com que finalidade?  
Esperamos que os dados a recolher nos permitam ajudar a  equacionar melhor estas questões.   
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