
A Associação de Pais e Encarregados de Educação acredita que a responsabilidade dos Encarregados de Educação na Escola é 

enorme e merece estar sempre a ser pensada. Juntamos a sensibilidade e a experiência dos elementos da APEE e dos Diretores 

de Turma da Escola e encontramos algumas ideais para uma reflexão sobre como podemos ser melhores Encarregados de 

Educação: 

Seja positivo! Motive o seu educando! 
(Nunca diga ao seu filho que ele não é capaz! Ser bom Encarregado de Educação é acreditar nas capacidades do seu educando, é 

acreditar que com paciência, trabalho e perseverança o seu educando poderá ter sucesso.) 

Converse com o seu educando sobre a vida na Escola! 
(Aproveite o encontro com o seu filho depois de um dia de aulas e converse com ele sobre o dia na Escola. Mesmo fatigado no final 

de um dia de trabalho, procure não inibir os relatos do seu filho quando ele toma a iniciativa, ou provoque um diálogo sobre 

pequenas coisas quando ele está mais acanhado. Tire prazer do falar e do saber ouvir para acompanhar a vida escolar do seu 

educando!) 

Acompanhe os TPC e evite a tentação de os fazer você. 
(Verifique sempre se o seu educando traz trabalhos de casa, mas nunca os faça você mesmo. Mesmo que não se goste muito da 

ideia dos TPC e/ou mesmo que pareça que muitas vezes eles são em excesso, podemos sempre aproveitá-los como uma 

oportunidade para promover os valores do trabalho, da responsabilidade e do respeito pela instituição escolar.) 

Fale com o Diretor de Turma! 
(Os Diretores de Turma têm um dia e hora reservados para receber os Pais e Encarregados de Educação. Falar com o Diretor de 

Turma significa manter-se informado sobre o comportamento e aproveitamento do seu Educando. Não espere que o chamem, isso 

normalmente acontece quando já há problemas!) 

Acompanhe a marcação e a realização das refeições escolares! 
(Assegure-se de que as marcações são efetuadas normalmente, evitando o pagamento de multas, a própria angústia das crianças 

e os problemas de gestão do refeitório. Não deixe de confirmar se o seu educando consome as refeições que paga, para bem da 

saúde do mesmo e para evitar desperdícios desnecessários. Por outro lado, acompanhando as refeições, obterá conhecimento 

sobre a alimentação na cantina da Escola, permitindo-lhe identificar e denunciar eventuais problemas.) 

Promova um calendário de testes e ajude o seu educando a organizar-se! 
(Ajude o seu educando a criar um calendário de testes e trabalhos para consulta de ambos. Podendo consultar a qualquer 

momento um calendário deste tipo poderá ajuda-lo a organizar-se e, ao mesmo tempo, poderá controlar e denunciar eventuais 

períodos com excesso de marcações.) 

 

Não há fórmulas mágicas ou regras exactas para se ser um bom encarregado de educação! Cada um, usando a sua experiência, 

aplicando os valores em que acredita e seguindo o seu coração consegue encontrar o seu caminho.  
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