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Em Portugal, o sistema de ensino prevê várias transições de ciclo ao longo do percurso escolar (Akos & Galassi, 2004). De facto, são várias as
mudanças experienciadas nas transições escolares, não só ao nível dos conteúdos e contextos, mas também no que concerne ao
desenvolvimento do indivíduo. Especificamente, a transição do 4.º para o 5.º ano de escolaridade acarreta diversas transformações pessoais
(e.g., a nível social, emocional), mas também no funcionamento escolar (e.g., pluridocência, aumento do número de disciplinas) (Burnett et al.,
2011; Eccles & Roeser, 2011; Mendes, 2020; Onetti et al., 2019; Pinguinha, 2020; Sá, 2019). Deste modo, torna-se essencial valorizar o
suporte facultado por pais/encarregados de educação e por professores/as neste momento de mudança e transição para os/as alunos/as. Tal é
ainda mais importante perante evidência de que a relação escola-família pode ser facilitadora de transições harmoniosas, do sucesso escolar e
do desenvolvimento holístico dos/as educandos/as (Henderson et al., 2013; Patrikakou, 2016). Assim, psicólogos/as em contexto escolar podem
atuar ao nível da relação escola-família, em intervenção indireta (Bryan & Holcomb‐McCoy, 2007; Bryan et al., 2019; Oliveira & Neves,
2021). Este trabalho apresenta uma ação de sensibilização desenvolvida por um Gabinete de Mediação e Orientação Escolar de um
agrupamento de escolas localizado no norte de Portugal, com pais/encarregados de educação, com vista a apoiar a transição para o 2.º Ciclo do
Ensino Básico.

Participantes/Público-alvo
A ação de sensibilização foi destinada a pais/encarregados de educação de crianças que se encontravam a frequentar uma turma do 4.º ano de
escolaridade, no ano letivo 2020/21. Todos os pais/encarregados de educação dos/as alunos/as dessa turma foram convidados/as. Participaram
seis mães, tendo sido apurado, em articulação com a professora titular de turma e num levantamento de necessidades através de questionário,
que demonstraram interesse em compreender as principais mudanças e desafios na transição para o 5.º ano de escolaridade, bem como em
refletir sobre como apoiar os/as seus/as educandos/as nessa transição.

Método

Procedimentos
A ação de sensibilização decorreu na plataforma Google Meet, no dia 6 de junho 2021, com a duração de duas horas (Tabela 1). Foram
debatidos conteúdos com auxílio de um PowerPoint alusivo a tópicos como mudanças contextuais e pessoais na transição para o 2.º Ciclo do
Ensino Básico, de um vídeo sobre a importância do suporte/da responsividade parental e de momentos para reflexão e partilha de experiências
em grupo. No final, foi partilhado um folheto informativo com sugestões práticas para pais/encarregados de educação apoiarem educandos/as
na transição do 4.º para o 5.º ano de escolaridade. Solicitou-se, ainda, colaboração no preenchimento de um questionário de apreciação, com
cinco questões fechadas e cinco questões abertas.
Tabela 1. Objetivos e Momentos da Ação de Sensibilização

Objetivos Momentos
Geral: Sensibilizar para desafios inerentes à transição para o 2.º Ciclo do
Ensino Básico, tendo em conta o papel da escola e da família.

Objetivos específicos:
- Clarificar o papel dos pais/encarregados de educação e da escola no apoio
aos/às educandos/as na transição para o 5.º ano;

- Promover a conceção da escola e da família como parceiras;
- Facilitar o debate e o questionamento, modelando no grupo de
pais/encarregados de educação uma rede de apoio.

- Apresentação dos intervenientes, da estrutura e do modo de funcionamento
da ação de sensibilização;

- Identificação de expectativas para a ação de sensibilização;
- Partilha de receios quanto aos desafios que os/as educandos/as poderão
vivenciar na transição para o 5.º ano;

- Cruzamento com contributos da literatura sobre o desenvolvimento humano
e o sucesso académico;

- Debate final conjunto;
- Entrega de um folheto informativo;
- Pedido de resposta a questionário de apreciação.

Apreciações
Os pais/encarregados de educação demonstraram abertura, dinamismo e entreajuda na ação. No questionário final de apreciação, referiram
estar “bastante” satisfeitos com a ação de sensibilização (100%) e confiantes para apoiar os/as educandos/as na transição para o 5.º ano,
considerando a ação “Muito útil” para o efeito (75%). A maioria dos pais/encarregados de educação (66.7%) manifestou preferência e
satisfação pelo facto de a ação ter decorrido online. Contudo, referiram que seria pertinente a presença de mais pais/encarregados de educação.

Referências

Conclusão
Esta ação de sensibilização demonstra a importância da interação com agentes educativos, nomeadamente ao nível da intervenção indireta por
parte de psicólogos/as em contexto escolar. As apreciações finais são favoráveis à iniciativa e apontam para a necessidade de se prosseguirem
ações de sensibilização sobre esta e outras temáticas, contribuindo para estreitar a relação escola-família e promover o desenvolvimento
holístico dos/as alunos/as e transições harmoniosas. Tendo em conta o impacto dessa relação nos/as alunos/as (Henderson et al., 2013;
Patrikakou, 2016), a relação escola-família poderá constituir um foco de atenção por parte de psicólogos/as em contexto escolar.
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