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RESUMO 
 

 O trabalho que ora se apresenta insere-se no âmbito do Curso de Mestrado em 

Ciências da Educação - Especialização em Administração Educacional, tendo por tema 

o “O Papel do Diretor Escolar” e por objeto de estudo o trabalho/ação da Diretora 

Escolar de uma escola dos arredores de Lisboa. 

 O nosso trabalho aborda a forma como a Diretora escolar desenvolve a sua ação 

durante um dia de trabalho. Pretendemos conhecer de perto as suas práticas, 

estabelecendo uma ligação com a legislação e fazer uma análise aos papéis, funções e à 

sua tomada de decisão. 

 No nosso enquadramento teórico sobre a problemática em análise, fazemos uma 

reflexão sobre as funções do Diretor numa organização escolar, a importância do seu 

trabalho e também a sua contextualização. 

 Na realização do nosso trabalho, utilizámos a investigação qualitativa ou 

naturalista – estudo de caso. Os instrumentos de recolha de dados utilizados foram: 

observação não participante de um dia de trabalho de uma Diretora Escolar, uma 

entrevista semiestruturada à mesma e a análise documental. Utilizámos a análise de 

conteúdo como técnica para tratamento dos dados recolhidos. 

 Com este trabalho verificámos que a Diretora escolar adota uma conceção 

predominantemente burocrática nas suas ações. Aferimos a dificuldade da Diretora no 

relacionamento com os seus novos parceiros, nomeadamente membros do orgão de 

gestão devido ao novo mega agrupamento. 

 Constámos ainda, o empenho constante da Diretora na resolução dos problemas 

coordenando as atividades, sugerindo ideias e a preocupação de envolver os pares e toda 

a comunidade educativa nas diferentes ações tendo em vista o sucesso dos alunos. 

  

 

 

Palavras Chave: Diretora Escolar; Lógicas de ação; Ações; Funções; Regulação. 
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ABSTRACT 

 

 The work presented here is within the scope of the Master's Degree in Education 

- Specialization in Educational Administration, and by the theme "The Role of School 

Director" and object of study work / action of the Director of a School  from a school on 

the outskirts of Lisbon. 

 Our work addresses how the school Director develops its action during a work 

day. We intend to have a close their practices, connecting with the law and to analyze 

the roles, functions and its decision making. 

 In our theoretical framework on the issue under review, we reflect on the 

functions of the Director in the school organization, the importance of their work and 

also their context. 

 In carrying out our work, we used qualitative or naturalistic research - case 

study. The instruments of data collection were used: non-participant observation of a 

day's work for a School Director, a semistructured interview and the same document 

analysis. We used content analysis as a technique for processing the collected data. 

 With this study we verified that the School Director adopts a school’s design 

predominantly bureaucratic in their actions. We measure in the Director’s difficulty in 

the relationship with their new partners, including members of the governing body, due 

to the new mega cluster. 

 We also noticed that the constant commitment of the Director in the problems’ 

resolution of coordinating activities, suggesting ideas and concerns involved her pairs 

and all educational community in different actions in view of the students’ success. 

 

 

 

 

Keywords: School Director; logics of action; Shares; Functions; regulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os órgãos de gestão das escolas constituem hoje um eixo estruturante das 

reformas educativas em Portugal. A publicação do Decreto-Lei nº 75/2008, veio 

introduzir alterações ao Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 

Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar dos Ensinos Básico e Secundário 

apresenta, no seu preâmbulo, a necessidade de proceder ao “reforço da participação das 

famílias e comunidades na direção estratégica dos estabelecimentos de ensino”; o 

“reforço da autonomia das escolas” e a “constituição de boas lideranças e lideranças 

fortes”. Os poderes do Diretor da escola saem reforçados, ao mesmo tempo que 

aumentam as suas responsabilidades e a figura de Diretor impõe-se como órgão 

unipessoal de administração e gestão das escolas públicas portuguesas do ensino não 

superior. Apresenta uma nova perspetiva de gestão da escola, agora bastante centrada na 

figura do Diretor, o seu responsável máximo. Com este normativo, o Ministério 

pretende criar “condições para que se afirmem boas lideranças e lideranças eficazes, 

para que em cada escola exista um rosto, um primeiro responsável, dotado da autoridade 

necessária para desenvolver o projeto educativo da escola e executar localmente as 

medidas de política educativa.” (DL nº 75/08). O Conselho Executivo extinguiu-se para 

dar lugar ao Diretor de escola, pelo que aumentaram as responsabilidades e 

competências de quem dirige um estabelecimento de ensino em Portugal. 

 O Decreto-Lei n.º75 referido anteriormente, foi alvo de duas alterações: a 

primeira foi introduzida pelo Decreto -Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, " que 

aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário." O Governo pretende assim, 

"promover a sua revisão com vista a dotar o ordenamento jurídico português de normas 

que garantam e promovam o reforço progressivo da autonomia e a maior flexibilização 

organizacional e pedagógica das escolas..."; a segunda alteração introduzida pelo  

Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, trouxe alterações ao Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar dos 

Ensinos Básico e Secundário, que consistem "ao reajustamento do processo eleitoral do 
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diretor, conferindo -lhe maior legitimidade através do reforço da exigência dos 

requisitos para o exercício da função e, por outro lado, consagram -se mecanismos de 

responsabilização no exercício dos cargos de direção, de gestão...". 

 Devido à sua posição central na escola, o desempenho do seu papel exerce forte 

influência (tanto positiva, como negativa) sobre todos os setores e pessoas da escola. É 

do seu desempenho e da sua habilidade em influenciar o ambiente que depende, em 

grande parte, a qualidade do ambiente e clima escolar, as relações com outras 

instituições e comunidades locais, o desempenho do seu pessoal e a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem. Assim sendo, o Diretor assume uma série de funções, 

tanto de natureza administrativa, quanto pedagógica. 

 Um dos maiores desafios postos para comunidade escolar é a aprendizagem 

política e organizacional, isto é, repensar a cultura escolar e a forma que ela está 

inserida no contexto. É preciso entender que a participação pode ser interpretada de 

diferentes formas, que a mesma se constitui em processos de aprendizagem e de 

mudanças culturais, tendo em vista as novas problemáticas que a escola enfrenta no 

contexto de uma sociedade que se transforma e se democratiza. 

 Os gestores escolares são hoje confrontados com um conjunto de alterações a 

nível político, organizacional e local, que condicionam claramente a sua função e 

missão, as competências mobilizadas, os procedimento utilizados e os resultados 

obtidos.  

 Atualmente, estão em curso mudanças significativas no que se refere aos modos 

de governação das escolas, que concedem ao responsável máximo da gestão mais 

competências e poderes. Assim, consideramos que fazer das práticas e perceções do 

Diretor o nosso foco de estudo, poderá munir-nos com informação pertinente para 

análise e para reflexão. 

 No presente contexto legislativo, o Diretor de escola é um órgão unipessoal, é 

eleito pelo Conselho Geral, constituído por docentes, não docentes, representante da 

associação de pais, representante da autarquia e representante da comunidade local. A 

legislação em vigor institui um reforço da autoridade formal do Diretor e uma aposta 

nas suas capacidades de liderança. O Diretor é a quem se creem as capacidades de 

desenvolver a escola e atingir a eficácia, sem desagregar de uma cultura de avaliação e 

de prestação de contas. 
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  É em torno dos aspetos relatados anteriormente, relacionados com o gestor 

escolar, que se desenvolveu este "Projeto Estudo". Tornou-se interessante e pertinente,  

analisar e compreender a forma como o Diretor escolar desenvolve a sua ação nas 

políticas de gestão escolar, tanto a nível político, como a nível organizacional e local. 

 

 O nosso trabalho é composto  por quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

faremos uma apresentação do tema e do problema de estudo, ou seja, a contextualização 

do trabalho, onde serão focados vários aspetos que estão envolvidos no trabalho da 

Diretora. 

 O segundo capítulo é dedicado à apresentação da metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do nosso trabalho, nomeadamente a observação de um dia de trabalho 

da Diretora, elaboração da entrevista e tratamento e análise das mesmas. A metodologia 

utilizada centrou-se também na pesquisa bibliográfica representativa dos temas focados 

ao longo do trabalho. 

 No que se refere ao terceiro capítulo, faremos uma apresentação descritiva dos 

dados obtidos, do modo como foram recolhidos e tratados, assim como a sua análise. 

 

 No quarto capítulo, apresentamos uma análise interpretativa dos dados em 

função e em articulação com a problemática, nomeadamente as ações e estratégias 

utilizadas pela nossa Diretora, apresentando algumas conclusões com o intuito de 

responder às questões de partida. 
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CAPÍTULO I - PROBLEMÁTICA 

 

1 - Introdução 

 Com este capítulo pretendemos fazer uma reflexão sobre as funções do Diretor 

numa organização escolar, a importância do seu trabalho e também fazer uma 

contextualização do mesmo. Iremos de certa forma basear-nos no conhecimento já 

adquirido sobre o assunto em questão, nomeadamente nos aspetos que consideramos 

pertinentes para o nosso trabalho. 

 Conforme afirma Afonso (2005, p.50), "o investigador não surge de "mãos 

vazias" perante a necessidade de conceber e de desenvolver o seu projeto. Pelo 

contrário, deve inventariar e avaliar os seus adquiridos experimentais, mobilizando-os 

criticamente como mais-valias, em vez de os (re)negar como se fossem obstáculos ou 

limitações”. 

 O mesmo autor (2005, p.51) refere que "a revisão de literatura fornece elementos 

indispensáveis à seleção do contexto teórico do problema. Trata-se, neste caso, de 

identificar os campos teóricos e as linhas de investigação em função das quais o 

problema vai ser reconceptualizado”. 

 Também de extrema importância, e segundo o mesmo autor (2005,p.50-51), a 

“contextualização destina-se a estabelecer a "história" do problema que se pretende 

investigar assim como o seu enquadramento no contexto político e social relevante para 

a sua adequada compreensão”. 

 

 

2 - Apresentação do tema e do problema de partida 

 Com todas as alterações e exigências que a escola pública tem sido alvo, tornou-

se de extrema importância o papel do Diretor de Escola. Cabe ao Diretor a transparência 

das ações educacionais e sociais da comunidade onde está inserida a escola, pois esta 

não é um espaço isolado, não é independente nem autónoma. A existência de 
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ambiguidades, conflitos e consensos na vida diária da escola exige uma gestão coletiva 

na busca das soluções das demandas educacionais, profissionais e sociais. O Diretor 

deve facilitar a interação dos grupos componentes do universo escolar, tendo como 

objetivo a construção coletiva do projeto pedagógico, da cidadania, da ampla e 

consciente participação da comunidade e do pleno significado de direitos e deveres 

individuais de cada segmento. 

 

 

3 - O Diretor escolar 

 Com a aprovação do Decreto-Lei 75/2008 e com as alterações introduzidas ao 

mesmo pelos Decreto -Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro e pelo Decreto-Lei nº 

137/2012, de 2 de julho, a figura de Diretor impõe-se como órgão unipessoal de 

administração e gestão das escolas públicas portuguesas do ensino não superior. 

Apresenta uma nova perspetiva de gestão da escola, agora bastante centrada na figura 

do Diretor, o seu responsável máximo. Dessa forma, o Ministério pretende promover 

um reforço progressivo da autonomia,  uma maior flexibilização organizacional e um 

reajustamento do processo eleitoral do diretor, dando-lhe assim uma maior legalidade 

para o desempenho da sua função, atribuindo-lhe também uma maior responsabilização 

no exercício das suas ações. 

Dessa forma, o Diretor tem a seu cargo uma tarefa de extrema importância em 

que é o responsável por fazer cumprir a missão primordial das escolas definida pelo 

Estado, que consiste em munir todos os cidadãos de “(…) competências e 

conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se 

ativamente na sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e cultural do 

País.” (DL nº75/08) 

O Conselho Executivo extinguiu-se para dar lugar ao Diretor de Escola, pelo que 

aumentaram as responsabilidades e competências de quem dirige um estabelecimento de 

ensino em Portugal. De acordo com o decreto-lei referido anteriormente, os candidatos a 

Diretor das escolas públicas portuguesas passaram a ter a obrigatoriedade de apresentar 

um projeto de intervenção para as escolas às quais apresentam a sua candidatura. Esse 
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projeto de intervenção, deverá ter em conta o projeto educativo da escola e deverá 

apresentar as linhas mestras de atuação do Diretor da escola no que respeita à 

identificação de problemas, definição de objetivos/estratégias e programação de 

atividades a desenvolver durante o seu mandato.  

Assim sendo, foram efetuadas mudanças relevantes no quadro normativo da 

organização e gestão das escolas públicas portuguesas, colocando os professores que até 

agora as têm gerido perante novas configurações do seu papel, e novos parâmetros para 

organizar as relações que necessariamente estabelecem com os seus pares, com os 

outros atores no terreno e com as autoridades governamentais.  

No plano político, o desafio mais importante resulta da pressão crescente para o 

desempenho do papel de Diretor de acordo como uma perspetiva gerencialista. Isto 

implica que o gestor escolar assuma novas atribuições e responsabilidades não só na 

organização e gestão do currículo nacional, mas também em outras atividades 

educativas periféricas, tais como: atividades de enriquecimento curricular, ocupação dos 

tempos livres, recursos financeiros, recursos humanos e contratação e avaliação do 

desempenho dos docentes.  

Para além disso, tornou-se obrigatória a elaboração de instrumentos de gestão 

estratégica como já referido anteriormente, o projeto educativo, os projetos curriculares 

de escola e de turma, e o plano anual de atividades. Estas medidas abriram o caminho 

para o lançamento de programas de auditoria e de avaliação interna e externa das 

escolas, centrados na avaliação da consecução dos objetivos definidos e na efetiva 

concretização das atividades planeadas. 

Segundo a autora Heloísa Luck (2004, p.66) “é do diretor da escola a 

responsabilidade máxima quanto à consecução eficaz da política educacional do sistema 

e desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais, organizando, dinamizando e 

coordenando todos os esforços nesse sentido, e controlando todos os recursos para tal".   

Conforme afirma a autora citada anteriormente "devido à sua posição central na 

escola, o desempenho do seu papel exerce forte influência (tanto positiva, como 

negativa) sobre todos os setores e pessoas da escola". Heloísa Luck (2004, p.66) refere 

ainda que é do "desempenho e da sua habilidade em influenciar o ambiente que 

depende, em grande parte, a qualidade do ambiente e clima escolar, o desempenho do 

seu pessoal e a qualidade do processo ensino-aprendizagem".  
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De acordo ainda com a mesma autora, do ponto de vista administrativo, 

compete-lhe, por exemplo, a: 

 Organização e articulação de todas as unidades competentes da escola; 

 Controle dos aspetos materiais e financeiros da escola; 

 Articulação e controle dos recursos humanos; 

 Articulação escola-comunidade; 

 Articulação da escola com o nível superior de administração do sistema 

educacional; 

 Formulação de normas, regulamentos e adoção de medidas condizentes com os 

objetivos e princípios propostos; 

 Supervisão e orientação a todos aqueles a quem são delegadas 

responsabilidades. 

Por sua vez, do ponto de vista pedagógico, é da sua competência, por exemplo, a: 

 Dinamização e assistência aos membros da escola para que promovam ações 

condizentes com os objetivos e princípios educacionais propostos; 

 Liderança e inspiração no sentido de enriquecimento desses objetivos e 

princípios; 

 Promoção de um sistema de ação integrada e cooperativa; 

 Manutenção de um processo de comunicação claro e aberto entre os membros da 

escola e entre a escola e a comunidade; 

 Estimulação à inovação e melhoria do processa educacional. 

Assim, quanto maior for a escola e mais complexo for o seu ambiente, mais árdua se 

torna a tarefa do Diretor. 

Das várias investigações levadas a cabo por João Barroso, sobre a evolução do 

trabalho e do perfil do Diretor de escola, o mesmo afirma que existe "uma continuidade 

evidente nas funções exercidas por estes responsáveis da gestão de topo das escolas" 

(Barroso, 2005, p.162). O mesmo autor apresenta ainda quatro conceções diferentes do 

gestor, que consubstanciam referências e princípios distintos relativamente ao modo 

como este ator exerce as suas funções:  
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- Uma conceção burocrática, estatal e administrativa, em que o Diretor é visto, 

como um representante do Estado na escola, executante e vigilante do cumprimento de 

normas emanadas do centro. Controlo entre o Ministério e sua administração central ou 

regional e o conjunto de professores e alunos que frequentam a escola; 

- Uma conceção corporativa, profissional e pedagógica, em que o Diretor é visto 

como um intermediário entre a escola e os serviços centrais ou regionais do Ministério, 

garante a defesa dos interesses pedagógicos e profissionais docentes, perante os 

constrangimentos burocráticos e financeiros impostos pela administração; 

- Uma conceção gerencialista, em que o Diretor é visto como se fosse o gestor 

de uma empresa, preocupado essencialmente com a administração dos recursos, com 

formação e competências técnicas específicas, com o grande objetivo de garantir a 

eficiência dos resultados alcançados; 

- Uma conceção político-social, em que o Diretor é visto como um negociador, 

mediador entre lógicas e interesses diferentes (pais, professores, alunos, grupos socias, 

interesses económicos, etc.), tendo em vista a obtenção de um acordo ou compromisso 

quanto à natureza e organização do “bem comum” educativo que a escola deve garantir 

aos seus alunos. 

Segundo o autor, estas conceções nunca se encontram isoladas na prática 

profissional dos responsáveis da escola. 

Perante o exposto anteriormente, não há como negar que administrar uma escola 

não é tarefa fácil, é desafiadora. O Diretor de escola é a figura central do processo 

educacional dentro da escola que dirige, tem que ter posturas firmes, tem que ser grande 

líder e exemplos a serem seguidos. Dessa forma, o gestor tem a difícil tarefa de 

gerenciar de modo participativo e democrático, procurando a participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar e desenvolvendo a principal função da escola que é a 

função social e pedagógica; ele é o elemento determinante para o bom clima 

organizacional.  

 A gestão escolar, além de ser uma das funções do processo organizacional, é um 

dever social e pedagógico. A escola mais uma vez assume uma função social muito 



 

 

18 

 

importante à medida que funciona como aparelho ideológico e precisa de atender às 

demandas da sociedade emergente. Assim sendo, o gestor escolar tem um grande 

desafio, que é o de integrar consciente e criticamente a escola, os seus alunos e 

professores no universo da sociedade do conhecimento. 

 Atualmente, torna-se cada vez mais importante a figura do gestor escolar 

eticamente comprometido, crítico, motivado, afetivo e inovador. É necessário uma 

proposta de gestão administrativa e pedagógica que permitam trabalhar com a realidade 

vivenciada pelos pais, alunos, professores e escola.  

 A função do gestor não é somente tomar decisões, mas sim contribuir para que 

todos que ali convivem no espaço escolar possam ter estímulo, incentivando todos no 

processo de aperfeiçoamento profissional, fazendo com que as mudanças que 

normalmente ocorrem num processo democrático sejam organizadas da melhor maneira 

possível. O Diretor precisa de articular o seu trabalho, no plano institucional, a nível 

interno com o Conselho Pedagógico, o Conselho Geral, com os Coordenadores de 

Departamento e de Diretores de Turma e com os restantes membros da comunidade 

escolar. A nível externo, necessita de articular o seu trabalho com vários parceiros, com 

o intuito de criar parcerias e protocolos cuja importância estratégica é cada vez mais 

importante. 

 

 

4 - As dimensões da Liderança e Gestão  

 Nas últimas décadas, temos presenciado no sistema educativo ao surgimento de 

várias medidas de política educativa nas quais se tem dado importância crescente às 

dimensões da gestão e da liderança escolares.  

 Depois de vários reajustamentos nos órgãos de gestão, verifica-se uma 

valorização crescente do papel das lideranças no desenvolvimento da autonomia das 

escolas. A liderança surge como uma variável de controlo da excelência escolar. No 

entanto, e conforme afirma Silva (2010, p.71), "em Portugal, no passado recente, o 

exercício do cargo de presidente do órgão de gestão de uma escola tem estado mais 
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próximo de uma função de gestão (management) do que de um exercício assumido de 

liderança (leadership).”  

 Por outro lado, podemos constar que tem surgido um interesse em reforçar as 

lideranças na escola, conforme refere o Decreto-Lei n.º75/2008:  

   “com este decreto-lei, procura-se reforçar as lideranças das escolas, o 

que constitui reconhecidamente uma das mais necessárias medidas de 

reorganização do regime de administração escolar. Sob o regime até agora em 

vigor, emergiram boas lideranças e até lideranças fortes e existem até alguns 

casos assinaláveis de dinamismo e continuidade. Contudo, esse enquadramento 

legal em nada favorecia a emergência e muito menos a disseminação desses 

casos. Impunha-se, por isso, criar condições para que se afirmem boas 

lideranças e lideranças eficazes, para que em cada escola exista um rosto, um 

primeiro responsável, dotado da autoridade necessária para desenvolver o 

projeto educativo da escola e executar localmente as medidas de política 

educativa. A esse primeiro responsável poderão assim ser assacadas as 

responsabilidades pela prestação do serviço público de educação e pela gestão 

dos recursos públicos postos à sua disposição. Este objetivo concretiza-se no 

presente decreto-lei pela criação do cargo de diretor, coadjuvado por um 

subdiretor e um pequeno número de adjuntos, mas constituindo um órgão 

unipessoal e não um órgão colegial.” 

 

 Encontramos várias definições de liderança, assim como vários estudos sobre 

esta temática. No entanto, todas essas definições apontam para uma relação entre 

liderança com a motivação, habilidade e a capacidade de orientar alguém, com objetivos 

específicos. O conceito de liderança aparece frequentemente como um processo de 

influência, em que há um sujeito influenciador e as pessoas influenciadas. Dessa forma, 

podemos concluir  que para existir liderança é necessário que alguém lidere e alguém 

que se deixe liderar. 

 Além das competências inerentes à inteligência emocional, os líderes devem 

também ser capazes de induzir uma visão, incentivar a aprendizagem, ser exemplares, 

avaliar e comemorar, devendo o exercício da liderança orientar-se para o 
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desenvolvimento humano. Conforme afirma Parreira (2010, p.19), "a liderança não é 

um fenómeno irrelevante: sempre que a situação é grupal, tem grande influência não só 

sobre os resultados, mas também sobre os processos a nível pessoal e coletivo". 

 Segundo afirma Bento (2008, p.37), "a liderança e a gestão são dois processos 

ou funções distintos. A liderança é mais emocional, inovadora, criativa, inspiradora, 

visionária, relacional, pessoal, original, proactiva, assente em valores. A gestão é mais 

fria, calculista, eficiente, procedimental, imitadora e reativa". 

 Liderar uma escola significa liderar uma organização muito complexa, com 

especificidades que dificilmente se encontram num outro tipo. O estilo de liderança que 

cada um dos líderes adota reflete-se na imagem que a escola passa para o exterior e a 

responsabilidade dessa imagem está sempre ligada à dinâmica social que se desenvolve 

no seu interior. 

 

 

5 - A relevância da avaliação institucional na implicação do trabalho do Diretor 

 A avaliação das escolas estrutura-se em dois eixos fundamentais: na avaliação 

interna ou autoavaliação, a realizar em cada escola ou agrupamento de escolas, e na 

avaliação externa. 

 A avaliação interna é o procedimento pelo qual uma escola é capaz de olhar 

criticamente para si mesma, com o intuito de melhorar posteriormente os seus recursos e 

o seu desempenho. A avaliação externa é um importante elemento para a equidade, 

enquadra-se no âmbito da avaliação organizacional e pretende assumir-se como um 

contributo relevante para o desenvolvimento das escolas e para a melhoria da qualidade 

das aprendizagens dos alunos, numa perspetiva reflexiva e de aperfeiçoamento 

contínuo; incide em três grandes domínios: resultados, prestação do serviço educativo e 

liderança e gestão.  

 Nesta abordagem à relevância da avaliação institucional, centramo-nos em três 

conceitos que consideramos essenciais, nomeadamente, o desenvolvimento 

organizacional, a qualidade da educação e a avaliação externa/interna.  
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 Atualmente, a avaliação institucional escolar, ocupa um lugar central no 

quotidiano das escolas e cada vez mais tem vindo a assumir um papel importante no 

contexto das políticas educativas, tanto a nível internacional como a nível comunitário e 

nacional. A avaliação das organizações escolares é uma necessidade que surge das 

políticas de descentração e descentralização, seguidas por diversos Estados, da pressão 

no sentido da melhoria da qualidade da educação e da exigência da prestação de contas. 

 Neste momento existe um conjunto de propósitos que submetem as escolas a 

tornarem-se organizações aprendentes capazes de responder aos desafios que enfrentam, 

sendo importante testemunhar e refletir sobre a forma como se estão a adaptar às novas 

realidades e a realizar mudanças no sistema educativo.  

 Muitas mudanças têm surgindo, tem sido alterados constantemente os 

normativos que regulamentam os procedimentos essenciais para que as organizações 

escolares, no uso da autonomia que lhes é verificada, consigam atingir as suas metas, 

definidas de acordo com as expectativas e especificidades das comunidades que servem. 

 A sociedade está em constante transformação, obrigando a alterações na forma 

como as escolas públicas se organizam para cumprir a missão educativa. As escolas são 

asfixiadas por uma forte produção legislativa, com características reformadoras e 

sofrem alguns dos impactos desta instabilidade ao nível dos processos de 

desenvolvimento e crescimento organizacional. 

 De uma forma constante, surge a problemática da avaliação em todas as 

perspetivas educacionais, consistente, sistemática e fundamentada quer pelas políticas 

educativas e normativos em vigor, quer pela componente social que lhe está atribuída, 

quer pelas investigações e teorizações já produzidas; uma situação criadora de tensões e 

dilemas na escola como organização. 

 A qualidade e a avaliação das escolas consagra lugar de relevo nas agendas 

políticas dos governos, “a qualidade da educação, das escolas e da aprendizagem tem 

sido a grande preocupação educativa dos últimos anos, quer a nível internacional quer a 

nível nacional” (Santos, 1997, p.161). 

 Em Portugal, alusões à avaliação do sistema e à avaliação sistemática da 

qualidade pedagógica e dos resultados educativos, surgiram com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro. No entanto, apenas no Decreto-Lei n.º 115-

A/98, de 4 de Maio, revogado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, se enfatiza 
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a importância da avaliação das escolas enquanto instrumento de desenvolvimento 

organizacional. Surge assim uma nova visão da avaliação, transformada numa estratégia 

inovadora para o aperfeiçoamento e organização das escolas.  

 A avaliação de desempenho das escolas é adotada como uma estratégia 

inovadora, fundamental para o aperfeiçoamento da sua organização e do seu 

funcionamento após a publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, normativo 

que estabelece que a avaliação das escolas se estrutura tendo por base a autoavaliação e 

a avaliação externa. Segundo Formosinho (2001, p. 61), a avaliação “constitui um 

instrumento precioso de gestão estratégica das escolas”, possibilitando que estas, “para 

além dos mecanismos de prestação de contas determinados pela Administração”, 

possam “proceder à sua diagnose e, face aos resultados desta, gizar estratégias de 

desenvolvimento organizacional.” 

 A avaliação interna das escolas é um processo de recolha e tratamento de 

informações sobre as escolas do Agrupamento, levado a cabo por membros da sua 

comunidade educativa, cujo enquadramento legal é a Lei nº 31/2002, designada por Lei 

do Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não Superior, de 20 de Dezembro.  

 Através deste processo de autoavaliação, pretende-se que a escola tome 

consciência de quais são os pontos fortes e as áreas que necessitam de ser alvo de 

melhoria. A qualidade nas escolas deve prever que os alunos obtenham os resultados 

desejados ou acima das expectativas, mas que simultaneamente, esses alunos sejam 

também o resultado do trabalho desenvolvido pelos colaboradores da escola que, por 

sua vez, tenham as condições ideais para contribuir para a qualidade da organização 

escolar, que estabelecerá parcerias com outros parceiros sociais para atingir os objetivos 

anteriores. Esta qualidade de ensino é essencial para o progresso e desenvolvimento de 

toda uma comunidade. 

 A avaliação externa é justificada pela necessidade de conhecer com objetividade 

o modo como se está a processar a aplicação do regime de Autonomia, Administração e 

Gestão das Escolas e avaliar a sua adequação ao desenvolvimento de condições que 

favoreçam a melhoria da qualidade da educação, prevendo que a avaliação se realize 

principalmente em três domínios: 

1) Resultados: 

  - Resultados académicos; 
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  - Resultados sociais; 

  - Reconhecimento da comunidade. 

 

2) Prestação do serviço educativo: 

  - Planeamento e articulação; 

  - Práticas de ensino; 

  - Monitorização e avaliação das aprendizagens. 

 

3) Liderança e gestão 

   - Liderança; 

  - Gestão; 

  - Autoavaliação e melhoria. 

   

  Assim sendo, é da responsabilidade do Diretor de escola o cumprimento e o 

fazer cumprir da legislação e regulamentação inerentes ao processo de avaliação, sendo 

este responsabilizado pelo seu não cumprimento. O Diretor além de prestar contas à 

tutela tem, igualmente, de prestar contas ao órgão representativo de todos os 

intervenientes da comunidade educativa. A prestação de contas aos representantes da 

comunidade educativa ajuda o desenvolvimento de uma perspetiva mais alargada da 

gestão centrada na escola. Esta prestação de contas de certa forma induz os Diretores 

escolares a procurarem cada vez mais um aperfeiçoamento educacional. 

 A escola é o local central da avaliação, tem na sua origem influências e pressões 

de fatores de diversas ordens, que levam as escolas a investirem na sua avaliação, 

procurando achar os aspetos comuns a qualquer organização, adotando processos mais 

formalizados, explícitos e sistemáticos, através dos quais observam e analisam o modus 

operandis da sua própria organização. É cada vez mais importante para as escolas 

assumirem os objetivos de prestação de serviços de qualidade. 
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6 - A gestão escolar e os novos modos de regulação 

 Nos dias de hoje, ser gestor escolar não é tarefa fácil. Encontra-se muitas 

dificuldades dentro do espaço escolar, no entanto, o seu papel é imprescindível para dar 

sentido às novas conquistas e efetivar as relações democráticas afetivas e escolares. 

 A principal função do diretor escolar é realizar uma liderança política, cultural, e 

pedagógica, sem perder de vista a competência técnica para administrar a instituição 

que dirige. O Diretor e a escola contam com possibilidades de, em cumprimento com a 

legislação que os rege, usar criatividade e colocar o processo administrativo ao serviço 

do pedagógico e assim facilitar a elaboração de projetos educacionais que sejam 

resultantes de uma construção coletiva dos componentes da escola. 

  Com base na decisão política de proceder à modernização da Administração 

Pública, as estratégias e práticas tradicionais do funcionamento das organizações 

estatais dão lugar a novas formas de atuação. Os gestores escolares deparam-se com 

uma série de alterações que condicionam e alteram a sua missão enquanto Diretor. 

 A obrigatoriedade da conceção de mecanismos estratégicos como instrumentos 

de gestão, tais como: projeto educativo, projetos curriculares de turma e plano anual de 

atividades, fizeram com que fosse necessário criar instrumentos de avaliação para a 

verificação da eficácia dos mesmos.  

  A avaliação das escolas estrutura-se em dois eixos fundamentais: na avaliação 

interna ou autoavaliação, a realizar em cada escola ou agrupamento de escolas, e na 

avaliação externa. 

 De acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, no que se refere às 

competências do Diretor, há uma dependência face a diversos órgãos, desde o Conselho 

Geral, órgão supervisor de medidas e rumos a tomar dentro da organização, passando 

pelo Conselho Pedagógico. Há, ainda, a autarquia, com um peso cada vez mais 

considerável na administração dos espaços educativos, nomeadamente a gestão do 

pessoal não docente, assim como, uma participação de pais e alunos no processo 

educativo. 

 A autonomia do diretor não vai para além do poder de coordenar, organizar e 

gerir todas as atividades da escola, sob o olhar atento do órgão colegial, denominado 
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conselho geral, e das restantes estruturas, atendendo às leis, diretivas e regulamentos do 

poder central. 

 Segundo Licínio Lima e na sua perspetiva, num artigo publicado em 2008 (p. 

29),  

 “as práticas de gestão democrática e de participação são agora associadas 

a comportamentos irracionais do ponto de vista gerencial, incompatíveis com os 

padrões da nova governação e com a modernização pós-burocrática das 

estruturas escolares. (…) Neste contexto, o auto governo e a colegialidade, a 

democracia e a participação cidadã nas escolas, constituem verdadeiros 

obstáculos, irracionais, à modernização das escolas e à ação dos seus líderes 

eficazes”. 

  

 Dessa forma, e perante o exposto anteriormente, a nova gestão educacional deve 

ter em linha de conta os desafios que se colocam à educação, exigindo ajustes 

periódicos na reformulação dos objetivos face às mutações constantes das necessidades 

sociais. 

 

 

7 - Autonomia e a prestação de contas 

 “As escolas são estabelecimentos aos quais está confiada uma missão de serviço 

público, que consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das competências e 

conhecimentos(…). É para responder a essa missão em condições de qualidade e 

equidade, da forma mais eficaz e eficiente possível, que deve organizar-se a governação 

das escolas” (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril). 

 O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, regula o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básicos e secundários. A estratégia deste diploma orienta-se pelo reforço da 

autonomia conjuntamente com a capacidade de intervenção dos órgãos de direção, 

tendo sempre presente a abertura ao externo e o intercâmbio com a comunidade local. 

 Segundo Nóvoa (1995, p.35),  
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 “a escola tem de ser encarada como uma comunidade educativa, 

permitindo mobilizar o conjunto dos atores sociais e dos grupos profissionais em 

torno de um projeto comum. Para tal, é preciso realizar um esforço de 

demarcação dos espaços próprios de ação, pois só na clarificação destes limites 

se pode alicerçar uma colaboração efetiva”.  

 

 Algumas escolas realizaram contratos de autonomia, com a autarquia e os 

serviços desconcentrados da administração, que atribuem novas competências e 

recursos em função de um projeto desenvolvimento por um período de dois anos. Estes 

contratos de autonomia, apontam precisamente para demarcar o tipo de ação e 

possibilitar um trabalho coletivo e participativo, edificando uma equipa dinamizadora 

com o intento de conquistar a democratização do ensino e construir uma escola aberta a 

todos. 

 Conforme consta no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, (Preâmbulo)  

  

 "A necessidade de reforçar a autonomia das escolas tem sido reclamada 

por todos os setores de opinião. A esta retórica, porém, não têm correspondido 

propostas substantivas, nomeadamente no que se refere à identificação das 

competências da administração educativa que devem ser transferidas para as 

escolas". 

  

 Segundo ainda o mesmo Decreto, 

 "(...)a autonomia constitui não um princípio abstrato ou um valor 

absoluto, mas um valor instrumental, o que significa que do reforço da 

autonomia das escolas tem de resultar uma melhoria do serviço público de 

educação. É necessário, por conseguinte, criar as condições para que isso se 

possa verificar, conferindo maior capacidade de intervenção ao órgão de gestão 

e administração, o Diretor, e constituindo um regime de avaliação e de prestação 

de contas. A maior autonomia tem de corresponder maior responsabilidade". 
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 São assim necessárias duas condições fundamentais para a sustentação e reforço 

da autonomia das escolas, tal como é referido no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

Abril, (Preâmbulo) 

  

  "A prestação de contas organiza-se, por um lado, de forma mais 

imediata, pela participação determinante dos interessados e da comunidade no 

órgão de direção estratégica e na escolha do Diretor e, por outro lado, pelo 

desenvolvimento de um sistema de autoavaliação e avaliação externa. Só com 

estas duas condições preenchidas é possível avançar de forma sustentada para o 

reforço da autonomia das escolas". 

 

 A prestação de contas deve ser entendida como um fator fundamental da 

governabilidade e da liderança das escolas numa cultura de autonomia. Por isso, é 

importante que o Diretor prepare a informação de forma rigorosa e acessível a todos os 

intervenientes, mostrando‐se disponível para o seu completo esclarecimento. De fato, o 

reconhecimento de uma liderança pela comunidade, também passa pela criação de uma 

cultura de confiança, de rigor, de transparência e de incentivo à participação dos 

diferentes atores. 

 

 

 

8 - As mudanças constantes na profissão docente  

 Nos nossos dias, a profissão de professor é uma profissão complexa, onde a 

incerteza e a ambiguidade das funções são o seu melhor traço definidor. O professor 

conta acima de tudo consigo próprio, ele é, não apenas observador, como o ator 

insubstituível da relação pedagógica. Contra a incerteza e as suas próprias carências, o 

conhecimento das "boas práticas" é neste aspeto importante como alusão teórica, mas é 

preciso dizê-lo que estas raramente são deslocáveis para outros contextos e outros 

atores.  
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 A burocratização das funções docentes e a regulamentação excessiva por parte 

do estado, têm vindo a tornar cada vez mais difícil a relação pedagógica e a função de 

ensinar. Os problemas constantes que os professores se deparam, tais como: horários 

sobrecarregados, situações de indisciplina e violência, modelo de gestão autoritário, 

precariedade, ameaça de desemprego, as sucessivas mudanças no sistema educativo, 

incompreensão das finalidades dos sistemas educativos, que tem a ver com a rapidez das 

transformações em todos os campos do conhecimento, com a celeridade das inovações 

na área das tecnologias da informação e da comunicação, com as múltiplas reformas 

educativas promovidas com escassa implicação da classe docente, na ausência de uma 

verdadeira cultura democrática na vida das escolas, no peso de iniciativas, por parte da 

administração educativa, de tipo burocratizante, etc. Não se pode afirmar que estejamos 

perante um clima favorável e estimulante para o exercício de uma profissão que é 

reconhecidamente das mais exigentes e desgastantes.  

 É neste cenário complexo que hoje emerge o modelo dos "professores como 

práticos reflexivos", os quais, envolvidos num processo de construção e desconstrução 

de saberes, vão elaborando a sua própria conceção de profissão e das boas práticas.  

 As políticas de reforma educacional deterioraram as condições de trabalho dos 

docentes, causando desmoralização, abandono da profissão e absentismo, tendo, tudo 

isso, um impacto negativo na qualidade da educação que se oferece aos alunos. 

 Atualmente ocorrem mudanças significativas nos sistemas educativos, nas 

escolas e na profissão docente. É necessário que se invista na mudança de atitudes dos 

profissionais da educação da escola, para que desta forma possam aceitar os novos 

desafios através de estímulo e queiram ir além dos seus próprios limites. 

  É importante a mudança na formação e dos contextos de trabalho dos 

professores, em particular no que se refere aos modos de organização pedagógica e à 

dimensão comunitária da escola como espaço público. 

 Conforme afirma Barroso & Carvalho (2009, p.6) " É nesse contexto que a 

gestão escolar tem que intervir para procurar mobilizar os professores para as mudanças 

necessárias, da organização ao currículo, das relações com os professores às relações 
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com os alunos, do trabalho pedagógico à intervenção comunitária. Trata-se de um 

desafio difícil que exige o exercício de uma liderança transformacional, distributiva e 

pedagógica que mobilize os membros da organização escolar para a melhoria dos 

processos e dos resultados das aprendizagens dos alunos". 

 

 

9 - A diversificação curricular e a heterogeneidade dos alunos 

 “As escolas são estabelecimentos aos quais está confiada uma missão de serviço 

público, que consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das competências e 

conhecimentos. (…) É para responder a essa missão em condições de qualidade e 

equidade, da forma mais eficaz e eficiente possível, que deve organizar-se a governação 

das escolas" (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril). 

 A massificação dos sistemas de educação conduziu a uma mudança da forma da 

escola. Escolarizar todos os jovens implica ter no sistema de ensino todos os jovens com 

dificuldades sociais ou de aprendizagem, todos os jovens conflituosos e agressivos, 

todos os jovens de todas as culturas marginalizadas. Significa transportar para a escola 

todos os problemas sociais, que, desse modo, se tornaram problemas escolares. 

 Pode afirmar-se que a "escola para todos" vive uma dupla crise: de regulação, 

porque não cumpre, em muitas situações, o seu papel de integração social e de formação 

para as novas exigências da “economia do conhecimento” e de emancipação, porque 

não produz a mobilidade social aguardada por diversas camadas sociais, para quem a 

frequência da escola, sobretudo nos seus níveis superiores, constituía o melhor meio de 

ascensão social, ou de reprodução do status alcançado. 

 A abertura das escolas ao exterior e à qualificação da participação dos pais e 

autarquias, reforço da autonomia e reforço de lideranças, são os objetivos do novo 

modelo de gestão escolar. As autarquias são as instituições mais relevantes do espaço 

local e com as quais a escola partilha responsabilidades na resolução dos seus 

problemas e, por isso, não podem estar ausentes da ação educativa. 
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 A ação dos municípios no domínio da educação tem vindo a  assumir uma 

importância cada vez maior à medida que se aprofundam as políticas de territorialização 

educativa e se procura uma reformulação organizacional que envolva todos os ciclos e 

níveis de educação e ensino. Neste sentido, existe uma crescente participação do poder 

local na área da educação, onde os municípios possuem um vasto conjunto de 

atribuições e responsabilidades educativas – tarefas que eram anteriormente 

desempenhadas pela administração central. 

 Estamos num momento singular de refinamento das políticas educativas, em que 

a figura do gestor educativo se assume como aliado da comunidade escolar na 

implementação dos padrões de qualidade, na formação de alunos, na competência dos 

recursos humanos. 

 Como refere Barroso & Carvalho (2009, p.12) "o trabalho da gestão escolar se 

deve centrar nas questões pedagógicas e que é aí que deve residir o essencial das 

mudanças da organização e funcionamento das escolas. Essa intervenção é necessária 

para gerir, em cada escola, a heterogeneidade dos alunos preservando, ao mesmo tempo, 

os princípios comuns à universalização do ensino público". 
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 

 

 

 

1- O nosso objeto de estudo 

  

 O nosso principal objetivo foi descrever e analisar a atuação de uma Diretora de 

escola, tendo presente as dimensões política e técnica do trabalho de direção face às 

novas exigências. Pretendemos recolher dados que funcionem como indicadores do  

"Papel do Gestor Escolar".  

O nosso trabalho desenvolve-se a partir trabalho de dois vetores de investigação:  

- Um vetor descritivo segundo a visão da autora Heloísa Luck, em que cabe ao Diretor 

da escola a responsabilidade máxima da política educacional, assim como do 

desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais, organizando, dinamizando e 

coordenando todos os esforços nesse sentido, e controlando todos os recursos para tal. 

Dessa forma, pretendemos saber quais são as funções e atividades desempenhadas pelo 

Diretor, nomeadamente como faz a aplicação/controle das normas/leis enviadas pelo 

Ministério, como faz a supervisão pedagógica, como gere os seus recursos tendo em 

vista o sucesso dos alunos e como articula com os seus parceiros locais.  

 

- Um vetor interpretativo segundo o autor João Barroso, que apresenta quatro conceções 

diferentes do gestor, que consubstanciam referências e princípios distintos relativamente 

ao modo como o Diretor exerce as suas funções. Pretendemos assim saber como é que o 

Diretor exerce as suas funções, ou seja, que princípios e referências estão presentes na 

sua forma de atuação.  
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1.1- Questões de investigação 

 

 

Pretendemos responder às seguintes questões: 

 

Questão 1: De que forma o Diretor do agrupamento de escolas x faz a 

aplicação/controle das normas/leis enviadas Ministério? 

 

Questão 2: Como é que o Diretor do agrupamento de escolas x faz a supervisão da 

componente pedagógica? 

 

Questão 3: De que forma o Diretor do agrupamento de escolas x faz a gestão dos 

recursos humanos/materiais de forma a contribuírem para o sucesso dos alunos? 

 

Questão 4: Como é que o Diretor do agrupamento de escolas x faz a 

articulação/parcerias, e quais, com as entidades locais? 

 

 

 

 

1.2- Desenho do estudo 

 

 Com base nas questões anteriormente apresentadas, fizemos o nosso desenho de 

investigação, conforme afirma Afonso (2005, p.56) "esta fase constitui, portanto, o 

ponto de partida fundamental para a tomada de decisões sobre a operacionalização do 

trabalho empírico, ou seja, sobre o modo como será concretizada a recolha de 

informação relevante para obter resposta às questões de investigação.”  
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Objetivos Eixos de Análise Técnicas e 

Instrumentos 

- Descrever e analisar as 

ações e interações 

estabelecidas pela 

Diretora no seu dia-a-dia. 

 

- Descrição e análise da 

ação da Diretora no 

quotidiano. 

- Observação do dia 

de trabalho. 

- Descrever e analisa a 

forma como a Diretora 

assume a sua função. 

- Descrição e análise 

das 

perceções da Diretora 

em 

relação às suas ações 

quotidianas. 

- Entrevista  

semiestruturada; 

- Observação do dia 

de trabalho. 

- Descrever e analisar a 

 operacionalização da 

ação da Diretora. 

 

- Regulação em 

contexto escolar. 

 

- Análise 

documental; 

- Entrevista 

semiestruturada; 

- Observação do 

dia de trabalho. 

- Conhecer a perspetiva 

da Diretora em relação 

ao trabalho que 

desenvolve e que 

gostaria de desenvolver. 

- Balanço/ 

avaliação da gestão da 

Diretora. 

 

- Análise 

documental; 

- Entrevista 

semiestruturada; 

- Observação do 

dia de trabalho. 

 

 

Quadro I - Desenho de estudo 
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2- Opções  Metodológicas   

 

 Para a realização deste trabalho de investigação, fizemos  uma abordagem 

qualitativa ou naturalista. Incidimos sobretudo no papel da Diretora do Agrupamento, 

observámos a sua atuação e desempenho, fazendo o seu registo. Seguiu-se uma 

entrevista com registo áudio, onde procurámos responder às questões de partida, assim 

como, a algumas questões que se levantaram no decorrer da observação. Conforme 

afirmam Bogdan & Biklen (1994,  p. 48), “os investigadores qualitativos frequentam os 

locais de estudo porque se preocupam com o contexto”. Considerando ainda que, as 

abordagens qualitativas “se centram em contextos singulares e nas perspetivas dos 

atores individuais” (Afonso, 2005, p.14). 

 

 Para este género de investigação, os objetivos não atendem à produção de teorias 

explicativas e generalizáveis, sendo que “a preocupação central não é a de saber se os 

resultados são susceptíveis de generalização, mas sim a de que outros contextos e 

sujeitos a eles podem ser generalizados” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 66). 

 A designação investigação quantitativa e investigação qualitativa distinguem 

dois modelos de investigação diferentes quanto ao tipo de conhecimento, aos métodos 

utilizados e à origem  dos dados recolhidos. No que concerne à investigação quantitativa 

é relacionada mais frequentemente com a investigação positivista, cuja lógica encara os 

factos como uma realidade única e objetiva, enquanto à investigação qualitativa, 

também designada por fenomenológica ou naturalista, associa-se mais frequentemente a 

uma lógica construtivista que, na maioria dos casos, envolve abordagens interpretativas 

dos conteúdos de investigação. Tal significa que, por norma, os investigadores que 

optam por uma metodologia de índole qualitativa estudam os fenómenos no seu 

contexto natural, tentando interpretá-los em termos dos significados, imediatos e locais, 

dos atores envolvidos nas ações sociais. Aceitam, portanto, a existência de várias 

realidades construídas a nível individual e/ou coletivo, bem como a importância dos 

próprios contextos em que decorre a investigação. 

 Relativamente à investigação qualitativa, está mais direcionada para a perceção e 

descrição dos fenómenos globalmente considerados. Procura estudar-se a realidade sem 
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a fracionar e sem a descontextualizar, ao mesmo tempo que se parte sobretudo dos 

próprios dados e não de teorias prévias, para os compreender ou explicar. 

 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa mostra cinco 

características principais, que a distingue de outros tipos de estudo: 1) os dados são 

extraídos diretamente da situação natural pelo investigador, considerado o elemento 

chave na recolha de dados; 2) a preocupação inicial é descrever e só depois analisar os 

dados; 3) o processo é uma questão fundamental, relativamente aos resultados ou 

produtos que possam vir a obter-se; 4) tende-se a analisar os dados de forma indutiva, 

em detrimento da confirmação ou infirmação de hipóteses; 5) o significado que os 

atores conferem às ações ou aos fenómenos em estudo é de importância vital neste tipo 

de abordagem.  

 Conforme referem Almeida e Freire (2000), este modelo de investigação 

encontra-se muitas vezes ligado a expressões como perspetiva etnográfica ou perspetiva 

naturalista, que resultam do tipo de instrumentos de recolha de dados que habitualmente 

se utilizam neste tipo de estudos, tais como, a observação direta, a realização de 

entrevistas e a atenção aos significados e aos contextos.  

 Assim sendo, consideramos ser esta a melhor metodologia a aplicar no nosso 

trabalho e, segundo Afonso (2005), as metodologias apensas à investigação sobre a 

organização escolar e à gestão, são sobretudo qualitativas. 

 

2.1-Estratégia de Investigação - Estudo de caso 

 

 Para a realização do nosso trabalho utilizámos o estudo de caso como estratégia 

de investigação, dessa forma, permitiu-nos fazer observação direta, entrevista e pesquisa 

documental. O estudo de caso tem sido usado com frequência na investigação em 

Ciências da Educação, utilizando uma abordagem maioritariamente qualitativa.  

 

 Natércio Afonso cita Bassey (1999) com a seguinte definição:  

  

 “ Um estudo de caso em educação é uma pesquisa empírica conduzida 

numa situação circunscrita de espaço e de tempo, ou seja, é singular, centrada 



 

 

36 

 

em facetas interessantes de uma atividade, programa, instituição ou sistema, em 

contextos naturais e respeitando as pessoas, com o objetivo de fundamentar 

juízos e decisões dos práticos, dos decisores políticos ou dos teóricos que 

trabalham com esse objetivo, possibilitando a exploração de aspetos relevantes, 

a formulação e verificação de explicações plausíveis sobre o que se encontrou, a 

construção de argumentos ou narrativas válidas, ou a sua relacionação com 

temas da literatura científica de referência” (Afonso, 2005, p. 70-71). 

 

 O estudo de caso normalmente centra-se numa determinada situação, 

acontecimento ou fenómeno. “O que interessa é a análise de uma situação singular 

justamente no sentido de documentar essa singularidade” (Afonso, 2005, p. 71). É 

ainda descritivo porque se pretende chegar ao fundo da questão, como refere o mesmo 

autor (2005, p. 72), “a finalidade consiste na compreensão aprofundada de uma 

questão ou problema”. 

 

 Segundo Tuckman (2002, p.508) “a etnografia conta com as observações das 

interações e com as entrevistas dos participantes para descobrir os padrões e o seu 

significado”. Perante este autor, num procedimento metodológico qualitativo ou 

etnográfico “o investigador visita um local ou situação de campo para observar – talvez 

como observador participante – os fenómenos ocorridos nessa situação. Entrevista 

também as pessoas na situação e à volta dela”.  

 

 

 

 

2.2-Apresentação do sujeito participante 

 

 A participante no nosso estudo tem cinquenta e três anos, faz parte do quadro de 

escola, é licenciada em História, tem uma Pós-Graduação em Avaliação Educacional, o 

curso de Especialização em Gestão e outros cursos de especialização. Tem trinta anos 

de serviço como docente e nove como Diretora escolar.  
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 É uma profissional com várias experiências na área da educação. Em 2005/2006 

foi convidada a ir para o Ministério Educação como assessora coordenadora do centro 

da área educativa de Lisboa, sendo responsável por várias áreas, nomeadamente pela 

equipa pedagógica e do setor pedagógico, era também responsável pelas áreas de 

projeto, acompanhava as escolas no âmbito dos percursos alternativos, no âmbito das 

bibliotecas escolares e fazia parecer sobre a avaliação. Uma vez que tem uma 

especialização em Avaliação Educacional, muitas vezes dava o seu parecer sobre 

avaliação e assim obtinha um leque muito abrangente de áreas de interesse da educação. 

 Enquanto assessora estava mais ligada ao 2º, 3º ciclo e ao secundário. No ano 

letivo de 2000/2001 foi coordenadora adjunta, ligando-se mais ao pré-escolar, 1ºciclo e 

à educação especial. Segundo a Diretora, esta experiência como assessora e 

coordenadora fizeram  com que tivesse contato com uma panóplia de interesses e de 

áreas que lhe permitiu fazer uma transversalidade no currículo e nas áreas do ensino que 

quando regressou à escola em 2001, via-a com outros olhos e daí surgir o interesse pela 

gestão escolar. 

 Ao longo dos trinta anos como docente desempenhou várias cargos. Foi Diretora 

de turma logo no seu primeiro ano de serviço, no segundo ano foi delegada de grupo e 

foi dois anos vice-presidente no anterior agrupamento. Aí, enquanto vice-presidente, 

algumas escolas foram forçadas a agregar, quem estava como presidente não quis 

continuar e a Diretora tornou-se presidente da comissão executiva e, estando há nove 

anos nesse cargo. No presente ano letivo, o seu agrupamento agregou com uma escola 

secundária, mantendo o seu cargo de Diretora. 

 

 

 

 

3- TÉCNICAS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

 

3.1-Pesquisa documental  

   

 A nossa pesquisa documental incidiu nomeadamente na consulta do projeto 

educativo, do plano anual de atividades e do regulamento interno, para além de uma 
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revisão bibliográfica subordinada ao tema. A análise documental é um recurso 

importante neste género de investigação naturalista, pode ser uma das técnicas 

indispensáveis e complementar para melhor compreender o objeto em estudo e, no 

nosso caso, é um complemento à informação recolhida através da observação e da 

entrevista, conforme afirma Afonso (2005, p.88), é pertinente “utilizar informações 

anteriormente elaboradas visando obter resposta para as questões da investigação”.  

Segundo o mesmo autor (2005), a pesquisa documental tem a vantagem de poder ser 

utilizada como metodologia não interferente. Este tipo de informação caracteriza-se pela 

sua fidelidade, não sofrendo perturbações exteriores, como por exemplo as entrevistas 

ou outras técnicas afins, onde o sujeito pode deturpar o resultado da investigação, 

devido a alterações comportamentais do entrevistado, provocadas pelo contexto da 

situação. Dessa forma, “os dados recolhidos desta maneira evitam problemas de 

qualidade resultantes de as pessoas saberem que estão a ser estudadas, em consequência 

do que, muitas vezes, mudam o seu comportamento” (Afonso, 2005, p.88,89).     

 

 

 

3.2-A Observação de um dia de trabalho da diretora escolar 

 
 Para a recolha de dados essenciais à realização do nosso trabalho, recorremos à 

observação naturalista, que consiste na observação sistemática do comportamento 

humano e animal conforme ocorre natural e espontaneamente no seu meio habitual. 

Pode também definir-se como a observação e a descrição sistemática do comportamento 

no contexto em que ocorre naturalmente. 

 Existem dois tipos de observação: a observação não participante, em que o 

observador não interfere no campo observado, isto é, nas atividades que observa; e a 

observação participante, em que o observador se integra nas atividades dos sujeitos cujo 

comportamento observa, interferindo assim no campo observado.  

 Na obtenção de dados para o nosso trabalho, recorremos à observação não 

participante. Realizámos a observação da ação da Diretora escolar  no dia 16 de maio de 

2013, para perceber o seu modo de organização e dinâmica de funcionamento. Este dia 

foi previamente agendado com a Diretora, sendo sugerido pela mesma. Utilizámos a 
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metodologia da “observação estruturada” (Afonso, 2005, p. 92) que, por sua vez, "inclui 

geralmente a utilização de fichas ou grelhas concebidas previamente em função dos  

objetivos da pesquisa" e, dessa forma, fizemos o registo da observação na seguinte 

grelha: 

 
 
Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividade Obs. 

     
 

  

 
Quadro II – Registo da observação de um dia de trabalho da Diretora escolar 

 
 

 Assim, podemos observar e registar o trabalho desenvolvido pela Diretora neste 

dia, nomeadamente, atividades desenvolvidas, hora, local, intervenientes  e fazer a sua  

caraterização. Foi garantido o anonimato dos intervenientes e ações registadas e 

posteriormente foi validado pela Diretora o registo efetuado. 

 

 

 

 

3.3-A entrevista semiestruturada 

 Um dos métodos de recolha de dados mais utilizado na investigação naturalista 

é, sem dúvida, a entrevista. Afirmando-se como uma interação verbal entre o 

investigador e o seu interlocutor, as entrevistas são processos de recolha de informação 

que se baseiam em questões orais formuladas pelo entrevistador e em respostas orais 

fornecidas pelos participantes da investigação. No nosso estudo utilizámos o registo 

áudio,  podendo no entanto ser usadas outras técnicas de registo.  

 Conforme afirma Albarello et al (2005, p.86) “a utilização da entrevista 

pressupõe que o investigador não dispõe de dados «já existentes», mas que deve obtê-

los".  

 Sendo uma estratégia de obtenção de dados, a entrevista é empregue em 

pesquisas qualitativas, sendo utilizada para “recolher dados descritivos na linguagem 

do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia 
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sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo” (Bogdan e Biklen, 

1994, p. 134). 

 No nosso estudo, e considerando que se pretendeu fazer um estudo sobre o 

trabalho da Diretora escolar e pretendendo fazer uma análise qualitativa das suas 

práticas de gestão, optámos por utilizar a entrevista semiestruturada ou semidiretiva. 

Segundo diversos autores, este género de entrevista é o mais utilizado em investigação 

social. “O investigador dispõe de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, 

a propósito das quais é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado” 

(Quivy & Campenhoudt, 2005, p. 192).  

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), a entrevista semiestruturada abarca um 

conjunto de questões estruturadas colocadas num guião, podendo depois, com base nas 

respostas do respondente, colocar questões diferentes das que tinham sido pensadas 

inicialmente, para um exame mais profundo da situação em estudo. 

 Dessa forma, elaborámos um guião que serviu de elemento condutor para a 

realização da nossa entrevista. “O guião deve ser construído a partir das questões de 

pesquisa e eixos de análise do projeto de investigação” (Afonso, 2005, p. 99) e 

pressupõe-se que, “na entrevista semidiretiva existe um esquema de entrevista (grelha 

de temas, por exemplo)” (Ghiglione & Matalon, 1997, p. 84).  

 

 

4-Técnicas de análise e interpretação dos dados  

 

4.1-Análise de conteúdo  

 Segundo Quivy e Campenhoudt (1998), os diferentes métodos de análise de 

conteúdo agrupam-se, frequentemente, em duas categorias: 1) os métodos quantitativos, 

considerados extensivos, uma vez que analisam um grande número de informações 

sumárias e possuem como informação de base a frequência de aparecimento de certas 

características de conteúdo ou de correlação entre elas; 2) os métodos qualitativos, 

considerados intensivos, porque analisam um pequeno número de informações 

complexas e pormenorizadas, têm como informação de base a presença ou a ausência de 
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uma característica ou o modo segundo o qual os elementos do «discurso» estão 

articulados uns com os outros. 

 A análise de conteúdo tem como finalidade tirar ilações, com base numa lógica 

explicitada, sobre as mensagens cujas características foram inventariadas e 

sistematizadas. Porém, o material sujeito à análise de conteúdo é concebido como o 

resultado de uma rede complexa de condições de produção.  

 Depois de realizada a observação e a entrevista do nosso trabalho, a análise de 

conteúdo foi o método utilizado para a análise, interpretação e avaliação dos dados 

recolhidos, procurando dessa forma certificar as categorias observadas. 

 

Categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias 

 

 

 

 

O perfil da Diretora 

- Percurso académico 

- Percurso profissional 

- Anos de serviço docente e como 

Diretora 

- Cargos desempenhados em outras 

escolas e no atual agrupamento 

- Experiência profissional no cargo 

- Razões da aceitação do cargo de 

Diretora 

- Balanço que faz do seu percurso 

 

 

 

Imagem que tem como diretora do 

Agrupamento 

 

- O que tem de fazer um diretor do 

agrupamento numa perspetiva normativo-

legal 

- O que deveria fazer o diretor escolar 

- O que os diferentes parceiros pensam em 

relação à atuação da diretora 

 

 

- Relação diferentes parceiros 

- Articulação/Parcerias 
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Regulação em contexto escolar 

 

- Organização do agrupamento 

- Controle/supervisão da componente 

pedagógica 

-Gestão dos recursos humanos/materiais 

- Dificuldades sentidas com a agregação 

das escolas 

- Visão da diretora sobre o atual 

agrupamento 

- Estratégias de marketing utilizadas para 

motivar os alunos a frequentar aquela 

escola 

 

 

Balanço/avaliação da 

 gestão da diretora 

 

- Perceção da diferença entre o trabalho 

que gostaria de desenvolver e o que 

desenvolve 

- Forma como a diretora lida com a 

diferença 

 
Quadro III – Categorias e subcategorias 
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CAPÍTULO III-APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Após a recolha dos dados através da análise documental, observação de um dia 

de trabalho e da entrevista à Diretora, passamos à análise dos mesmos. Iremos fazer 

uma análise tendo como principal objetivo perceber os papéis e funções da Diretora 

Escolar. 

 

 

 

1 - Apresentação e análise da observação de um dia de trabalho da Diretora 

Escolar 

 

 

 

1.1 – As atividades de gestão da Diretora Escolar. 

 

 Foi observado um dia de trabalho da Diretora Escolar que começou às 08h45m 

da manhã e terminou cerca das 16h30m. Durante esse dia foram registados os tempos de 

cada atividade, a descrição das atividades, os intervenientes e os locais. Foram 

registadas 61 atividades ao longo desse dia de observação num período de 6h30m de 

trabalho. 

 

 

1.2- Locais onde decorreu a ação da Diretora Escolar. 

 A Diretora Escolar desenvolveu o seu trabalho neste dia de observação 

essencialmente na sala da direção. Durante a manhã esteve na escola sede do atual 

agrupamento, ou seja, o novo agrupamento que tinha tomado posse cerca de três 

semanas atrás.  Durante a manhã apenas foi à sala de professores beber um café. Após o 

almoço e durante o período da tarde esteve na sua antiga escola, no seu antigo 

agrupamento, a tarde foi passada exclusivamente no gabinete da direção.  
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Gráfico I -Locais onde decorreu a ação da Diretora Escolar 

 

 

1.3 – Os intervenientes nas atividades observadas 

 Os principais intervenientes na ação da Diretora Escolar foram atores internos 

(elementos da direção, professores, funcionários e alunos), sendo apenas de salientar 

nos externos dois elementos do conservatório de música. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico II - Os intervenientes da ação da Diretora Escolar 
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1.4 – Assuntos abordados/tratados 

 Dos vários assuntos abordados e tratados no dia de trabalho da Diretora, 

salienta-se os assuntos administrativos, seguido dos assuntos burocráticos. O assunto 

abordado menos vezes ao longo do dia foi o organizacional.  

 

 

  

 

 

  

 

 

Gráfico III- Assuntos tratados/abordados ao longo do dia da diretora 

 

1.5 – Duração das atividades da Diretora escolar 

 As atividades na sua grande maioria são de curta duração, sendo o maior número 

até um minuto, as de maior duração foram até 19 minutos. De referir que  50,8% das 

atividades tiveram a duração até 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV- Duração das atividades da Diretora Escolar 
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1.6 -  Duração das atividades por assunto tratado 

 

 Como podemos observar pelo gráfico seguinte, a grande maioria dos assuntos 

administrativos tratados pela Diretora tiveram a duração de dois minutos (21%), sendo o 

de maior duração de catorze minutos (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico V- Duração dos assuntos administrativos 

  

 No que se refere aos assuntos disciplinares, foram assuntos de curta duração 

onde a Diretora tomou resoluções rápidas e delegou tarefas aos seus adjuntos para a 

resolução dos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VI- Duração dos assuntos disciplinares 
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 Nos assuntos relacionais internos a Diretora não despendeu de muito tempo 

neste dia de observação, sendo a duração máxima de dez minutos para beber um café 

com o adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VII- Duração dos assuntos relacionais internos 

 

 

 Em termos organizacionais, a Diretora, além de ter poucas atividades neste dia, 

resolveu rapidamente as situações que surgiram.  

 

 

 

 

 

Gráfico VIII- Duração dos assuntos organizacionais 
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 Neste dia de observação a Diretora apenas tratou de dois assuntos 

extracurriculares, um deles referente à festas de finalistas e o outro relativo ao 

conservatória de música, tendo ocupado mais tempo com este último assunto. 

 

 

 

 

 

Gráfico IX- Duração dos assuntos extracurriculares 

 

 Relativamente aos assuntos financeiros a Diretora apenas tratou desse assunto 

duas vezes ao longo do dia, no entanto, foi uma das atividades com maior duração. 

 

 

 

 

Gráfico X- Duração dos assuntos administrativos financeiros 

  

  

 No que se refere aos assuntos curricular pedagógicos, foram dos assuntos mais 

abordados ao longo do dia, no entanto, foram assuntos de curta duração, tendo a 

duração máxima de oito minutos. 
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Gráfico XI- Duração dos assuntos curricular pedagógicos 

 Os assuntos relativos aos recursos humanos foram também dos assuntos mais 

abordados ao longo do dia que variou a sua duração de dois a quinze minutos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XII- Duração dos assuntos recursos humanos 

 

 No que se refere à duração dos assuntos burocráticos a sua duração ficou 

compreendida entre um minuto a catorze minutos. 

 

 

 

 

 

Gráfico XIII- Duração dos assuntos burocráticos 
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1.7 - Resumo/síntese da observação da Diretora Escolar 

 

 Após a observação da atuação da Diretora Escolar podemos tirar diversas 

conclusões pertinentes da mesma. A Diretora realizou a sua atividade praticamente 

sempre na sala da direção em ambas as escolas, apenas esteve uns escassos minutos no 

bar de professores. Os intervenientes das suas atividades foram basicamente atores 

internos, elementos da direção, professores, funcionários e alunos, apenas teve contato 

com dois atores externos, dois professores do conservatório de música. 

 Ao longo do dia a Diretora Escolar abordou e tratou de vários assuntos dando 

maior ênfase aos assuntos administrativos e aos de gestão curricular pedagógica.  

 Podemos observar a Diretora em dois contextos: primeiro no período da manhã 

na nova escola com a qual tinha agrupado há três semanas, notou-se uma postura um 

pouco nervosa e sobretudo sentia-se pouco à vontade na forma como trabalhava e como 

se relacionava com os seus parceiros, sobretudo os da nova direção. Verificou-se da 

parte dos adjuntos algum afastamento em relação à Diretora, pouca colaboração e 

alguma tentativa de lhe retirar autoridade, no entanto, a Diretora manteve sempre uma 

postura firme, ignorando e dando pouca importância a esses acontecimentos. No 

segundo contexto, no período da tarde podemos observar a Diretora na escola em que 

desempenhou a função de diretora durante nove anos. Aqui a atitude e a postura da 

Diretora foram completamente diferentes, completamente à vontade, os seus parceiros 

da direção sempre disponíveis a darem opiniões e a colaborarem com a mesma, deu 

para perceber o bom ambiente de trabalho e a boa relação entre ambos. 

  

 Ao longo do dia foram observadas 61 atividades, tendo sido 43 no período da 

manhã e 18 no período da tarde. Estas atividades tiveram a duração média de 5 minutos, 

tendo sido as atividades de maior duração uma no período da manhã de assunto 

curricular pedagógico de 19 minutos e a outra no período da tarde de 14 minutos 

relativo a assuntos extracurriculares. 

 No período da manhã foi onde se registou o maior número de atividades, pelo 

fato de ser um período maior de observação e sobretudo de a Diretora estar a integrar-se 

no novo agrupamento.  
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 Através da observação deste dia da Diretora podemos concluir que não é difícil 

estabelecer contato com a mesma, a porta da sala da direção está sempre aberta o que 

permite um maior acesso à Diretora. A grande maioria das interações foram de 

iniciativa dos interlocutores, houve sempre disponibilidade por parte da Diretora para 

receber, quer alunos, pessoal não docente, professores e atores externos. Notou-se uma 

atenção especial quando recebeu os alunos e também um grande interesse em resolver a 

situação dos mesmos. Foi também visível a preocupação em resolver os assuntos e 

também a disponibilidade que mostra para com os seus parceiros, exemplo disso foi ter-

se disponibilizado imediatamente para fazer uma reunião com a coordenadora de um 

estabelecimento do pré-escolar e os encarregados de educação pelo fato daquela escola 

estar a perder alunos, reunião que marcou  imediatamente na sua agenda. Revelou assim 

disponibilidade, interesse e não ter problemas em tomar contato direto com as situações. 

 Das várias atividades observadas, verificou-se uma maior dedicação a uma 

atividade de caráter curricular pedagógico, que consistia na elaboração do documento da 

"Rede", (REDE, consiste na definição anual de ofertas educativas e do número de 

turmas a constituir, que posteriormente será aprovado pelo Diretor Regional) sendo um 

assunto tão importante e decisivo para o ano escolar a Diretora fez questão de ser ela 

própria a tratar do assunto sem o delegar a ninguém, verificando-se mais uma vez um 

interesse e empenho sobretudo nas questões fundamentais para escola, tal como este. 

 Um outro assunto relativo aos recursos humanos em que a Diretora dedicou 

especial atenção e tempo foi relacionado com a avaliação e progressão do pessoal 

docente. Verificou-se um certo cuidado em garantir a conformidade com os normativos 

legais, exemplo disso foi o telefonema efetuado para outra colega a fim de trocar 

impressões sobre a atual legislação, ouvir outra interpretação da lei, de forma a não 

cometer irregularidades.  

 Com esta observação podemos concluir que a Diretora mantém e faz por manter 

um bom relacionamento com os seus parceiros, nomeadamente na sua antiga escola. Na 

escola nova notou-se uma tentativa de envolver os outros elementos da direção nos 

diversos assuntos, ou seja, consegue de certa forma mobilizar e envolver professores e 

pessoal não docente nas atividades com facilidade. Mostrou ser uma pessoa muito 

metódica e que de certa forma procura ter as tarefas organizadas, procura resolver as 
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situações de imediato e como referiu não gosta de deixar situações pendentes, sobretudo 

aquelas que se conseguem resolver facilmente. 

 

 

2 - Apresentação e análise dos dados recolhidos através da entrevista à Diretora 

 

 A entrevista à Diretora foi realizada na escola sede do Agrupamento, no dia  06 

de junho de 2013, entre as 09h00m e as 10h00m na sala da direção executiva. Esta 

entrevista foi agendada previamente com a Diretora, sendo a mesma a marcar a data. 

Iniciámos a entrevista com a explicação dos objetivos da mesma, solicitámos a 

autorização para a sua gravação e transcrição, garantido o anonimato de todos os dados 

recolhidos. Esta entrevista tem como objetivo principal validar a observação do dia de 

trabalho da Diretora, assim como, conhecer o perfil da Diretora, percurso académico e 

profissional; conhecer a imagem que tem como Diretora do agrupamento; regulação em 

contexto escolar e balanço/avaliação da gestão da Diretora. 

 

 

2.1 – O perfil da Diretora, percurso académico e profissional 

 

 De forma a compreender melhor as ações da Diretora escolar, consideramos 

pertinente conhecer o perfil, assim como, o percurso académico e profissional da 

Diretora.  

 A Diretora tem cinquenta e três anos, faz parte do quadro de escola, é licenciada 

em História, tem uma Pós-Graduação em Avaliação Educacional, o curso de 

Especialização em Gestão e outros cursos de especialização. Tem trinta anos de serviço 

como docente e nove como diretora escolar.  

 É uma profissional com várias experiências na área da educação, em 2005/2006 

foi convidada a ir para o Ministério da Educação como assessora coordenadora do 

centro da área educativa de Lisboa, era responsável por várias áreas, nomeadamente 

pela equipa pedagógica e do setor pedagógico, era responsável pelas áreas de projeto, 

acompanhava as escolas no âmbito dos percursos alternativos, no âmbito das bibliotecas 

escolares e fazia parecer sobre a avaliação.  
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"(...)era a responsável por uma equipa, a equipa pedagógica e do setor pedagógico e 

portanto tinha muitas áreas. Tinha as áreas dos projetos, acompanhava as escolas no 

âmbito dos percursos alternativos, no âmbito das bibliotecas escolares; depois fazia 

parecer sobre a avaliação(...)" 

 

 Uma vez que tem uma especialização em Avaliação Educacional, muitas vezes 

dava o seu parecer sobre avaliação e assim apanhava um leque muito abrangente de 

áreas de interesse da educação. 

 Enquanto assessora estava mais ligada ao 2º, 3º ciclo e ao secundário, no ano de 

2000/2001 foi coordenadora adjunta, ligando-se mais ao pré-escolar, 1ºciclo e à 

educação especial.  

 

"(...)no ano 2000/01 liguei-me mais ao pré-escolar, 1ºciclo e à educação especial onde 

fui coordenadora adjunta, conclusão: pela panóplia de interesses e de áreas que 

apanhei consegui fazer uma transversalidade no currículo e nas áreas do ensino(...)" 

 

 Segundo a diretora esta experiência como assessora e coordenadora fizeram  

com que tivesse contato com uma panóplia de interesses e de áreas que lhe permitiu 

fazer uma transversalidade no currículo e nas áreas do ensino que quando regressou à 

escola em junho de 2001, via a escola com outros olhos e daí surgir o interesse pela 

gestão escolar. 

 

(...)fizeram-me ver a escola com outros olhos, quando em iniciei a minha Pós 

Graduação no mestrado na Católica, quando os mestrados se iniciaram eram de quatro 

anos, já nessa altura havia um bichinho meu sobre o sistema educativo, portanto 

quando regressei comecei a ver a escola com outros olhos e apareceu a hipótese de ir 

para gestão logo no ano seguinte como vice-presidente e portanto aí nunca mais parei, 

na escola onde era efetiva e nunca mais saí(...) 
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 Ao longo dos trinta anos como docente desempenhou várias cargos, foi diretora 

de turma logo no seu primeiro ano de serviço, no segundo ano foi delegada de grupo e 

foi dois anos vice-presidente no anterior agrupamento. 

 

" Eu quando dou aulas, o dar aulas para mim implica sempre mais qualquer coisa, logo 

na primeira vez que eu fui dar aulas, fui logo diretora de turma, porque fui substituir 

uma pessoa que foi ser presidente do conselho executivo da escola para onde eu fui e 

ela era diretora de turma, portanto a primeira coisa que eu fui logo foi ser diretora de 

turma, depois no segundo ano e eu comecei por dar aulas no secundário, no segundo 

ano fui para a escola secundária de Tábua era a pessoa mais graduada do grupo e 

portanto obrigatoriamente fui logo delegada de grupo(...)" 

 

 Segundo a Diretora, na altura em que era vice-presidente do antigo agrupamento, 

foram obrigados a agregar, a atual presidente não quis continuar, não quis seguir com o 

agrupamento. A diretora como já tinha competências nessa área, esteve no Ministério da 

Educação, estava a par de toda a filosofia dos agrupamentos. Assim, tornou-se 

presidente da comissão executiva e a antiga Diretora tornou-se assessora, esteve nove 

anos nesse cargo, este ano letivo de 2012/2013 foram obrigados a agregar com uma 

escola secundária, ficando como Diretora também. 

 

            

2.2 – A imagem que  a diretora tem sobre si mesma enquanto diretora do 

agrupamento e a perspetiva que tem de um diretor 

 

  Considerámos que seria importante incluir neste trabalho a imagem que a 

Diretora tem sobre si mesma enquanto Diretora do agrupamento, assim como, a sua 

opinião do papel que deve desempenhar um Diretor de Escola. 

 A Diretora faz um balanço positivo do seu percurso, segundo a sua afirmação, 

"Eu costumo dizer que, eu não gosto de fazer a mesma coisa durante muito tempo e 

tenho tido hipótese durante a minha vida de fazer várias coisas, também tento fazer 

coisas diferentes e gosto muito daquilo que faço, e gosto de aprender com os outros o 

balanço tem sido muito positivo". 
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 Ao longo dos nove anos em que foi Diretora trabalhou sempre com a mesma 

equipa, isso significa que as relações e o trabalho dos elementos da direção 

funcionavam bem. 

 

(...)"Tornei-me presidente da comissão executiva e a antiga diretora tornou-se minha 

assessora, sempre nos demos bem e gostávamos de trabalhar juntas, pedi à antiga 

diretora para me aconselhar duas pessoas para convidar para a direção e indicou-me 

duas pessoas que eram da confiança dela(...). 

 

Perspetiva normativo-legal 

 

 Segundo a Diretora e na sua perspetiva o Diretor escolar deve representar o 

Ministério da Educação, defender os alunos, os professores e a classe não docente. 

Apesar de por vezes ser difícil tenta sempre agir em conformidade com a lei, conforme 

afirma, 

  (...)em primeiro lugar representar o ministério da educação, defender os alunos 

e como é lógico defender os professores e a classe não docente, contudo eu costumo 

sempre dizer que gosto muito de ir para casa deitar a cabeça na almofada e dormir 

com algum descanso apesar de nem sempre ser possível, se eu não cumprir a lei, se eu 

não tentar dar cumprimento da forma mais correta àquilo que é emanado do Ministério 

da Educação e dos meus superiores hierárquicos eu não estou a cumprir a lei e estou a 

ir contra algo que é emanado de cima e portanto aquilo o que eu tenho de fazer é ler e 

interpretar a lei da melhor forma(...). 

 

 Refere ainda que tenta sempre contornar a lei dentro do possível de forma a não 

prejudicar os intervenientes. 

 

"(...)também é verdade que não posso apenas ser restritiva e não ver as várias 

hipóteses que eu posso, não é fugir à lei é tentar cumprir a lei de uma forma flexível, 

mais aberta, de modo a que os intervenientes que a lei nos obriga a implicar não sejam 

prejudicados mas tentar sempre cumprir a lei." 
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O que deveria fazer o Diretor Escolar na perspetiva da Diretora 

 

 Na perspetiva da Diretora e segundo o exemplo que nos deu, o Diretor Escolar 

deverá dar conhecimento a todos os elementos, nomeadamente os implicados, de todas 

as orientações que vêm do ministério, ler essas orientações e tomar decisões com base 

na opinião dos seus parceiros. 

 

"(...)porque se as pessoas não conhecem a lei, muitas vezes ficam mais descontentes 

quando nós sobre determinada lei fazemos uma resolução, ou uma decisão primeiro 

que as pessoas conheçam bem a lei(...) 

 

 Depois de ouvir a opinião dos diversos parceiros sobre a lei é que deve tomar 

uma decisão, dessa forma, está a tomar uma decisão consistente e sustentada. 

 

"(...)Depois é ouvir, depois de nós lermos é tentar ouvir os vários intervenientes de 

modo a que nós possamos decidir e os vários intervenientes são o conselho pedagógico, 

conselho geral a equipa de modo a que no final quando temos que decidir não o 

façamos sozinhos, ou seja, o façamos já de uma forma consistente e sustentada, porque 

se nós lemos uma lei só à nossa maneira, se tomamos decisões só com a nossa leitura 

isto gerar descontentamento e portanto não vale a pena nós gerarmos 

descontentamento, acho que esta dentro da legalidade uma legalidade sustentada." 

 

 

O que pensa a Diretora que os seus parceiros acham do seu desempenho 

 

 No atual agrupamento a Diretora ainda não tem uma ideia formada, uma vez 

que, está naquela escola há muito pouco tempo. Em relação à sua antiga escola, 

considera que os seus parceiros têm muita confiança nela, pelo fato de ser transparente 

nas suas decisões, procurar sempre a opinião dos parceiros antes de tomar uma decisão 

e ser igualitária. 
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"(...)acho é que as pessoas têm muita confiança em mim, sobretudo por dois ou três 

motivos, fui aquilo que eu descrevi no meu projeto enquanto diretora, eu tento ser 

muito transparente, tento ser muito igualitária, tento partilhar as minhas ideias e 

portanto esta equidade de transparência e a abertura faz com que não sendo só eu a 

decidir quando tomo as decisões, gosto de partilhar as decisões e gosto de  ouvir as 

pessoas que confiam em mim(...)". 

 

 A Diretora afirma ainda que não concorda com privilegiados na escola, cada um 

deve desempenhar o seu papel. 

 

"(...)eu não concordo com tapetes vermelhos na escola, ou seja, não deve de haver 

porque ninguém se sinta a mais ou a menos, não deve de haver privilegiados quando 

trabalham connosco todos nós devemos ter o nosso papel mas não haver privilegiados".  

 

 

 

2.3 – Regulação em contexto escolar 

 

 De forma a podermos analisar a operacionalização da ação da Diretora, 

considerámos importante colocar algumas questões relativas aos modos  de regulação 

para que, dessa forma, possamos obter  um conhecimento mais aprofundado sobre a 

operacionalização das suas competências. 

 

 

A forma como a Diretora faz o controle/supervisão da componente pedagógica 

 

 Segundo a opinião da Diretora um líder deverá ter como base a confiança, 

deverá delegar competências, no entanto, considera que delegar não significa não 

conhecer. 

 

"(...)nós quando organizamos a escola, organizámo-la quase como um puzzle e esse 

puzzle as peças, cada pessoa é uma peça e portanto utilizando a delegação de 
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competências, porque o Diretor tem que delegar nessas peças chave as competências 

que são dele mas tem que as delegar, portanto a primeiro coisa que nós temos que, o 

trabalho é muito em pirâmide para conseguirmos chegar às bases temos que delegar 

em pirâmide(...)" 

 

 A Diretora faz uma supervisão de cima para baixo, refere que é muito atenta e 

apesar de delegar competências quando é necessário ir à base para poder  tomar uma 

decisão fá-lo sem qualquer problema. 

 

"(...)o delegar não implica não conhecer ou seja, aquilo que eu costumo dizer é, eu 

quero saber tudo para poder quando for necessário ir à base saber o que é que se passa 

e poder tomar uma decisão, e portanto é assim no que diz respeito à supervisão tento 

fazer essa supervisão de cima para baixo também(...)". 

  

 Refere que se for necessário ela própria fará a observação de aulas. Salientou 

que na sua antiga escola fez observação de aulas no âmbito da avaliação desempenho 

docente e conseguiu apurar indicadores que possibilitaram dar indicações no  conselho 

pedagógico para caminhar noutro sentido. 

 

"(...)eu fiz observação de aulas no âmbito da avaliação desempenho docente e consegui 

apurar algumas coisas que eventualmente possibilitaram, indicadores que me 

possibilitaram eu dar indicações no  conselho pedagógico com certeza que devíamos 

caminhar noutro sentido(...)" 

 

 Salientou ainda que visita as salas de aula, nomeadamente no início dos períodos 

letivos e dessa forma tem um contato direto com alunos e professores. 

 

"(...)eu visito muito as salas de aula, para já vou às salas de aula sempre que começam 

os períodos, falar com os alunos, falar com os professores e isso permite-me perceber 

como é que é o ambiente, portanto a supervisão e algo muito indireta mas também é 

direta."  
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Como a Diretora vê o seu relacionamento com os diferentes parceiros da 

comunidade educativa 

 

 A Diretora considera que a escola deve ser aberta à comunidade educativa. A 

escola neste momento conta com três associações de pais, que funcionam muito bem e  

fazem reuniões regularmente. A escola que encontrou era uma escola extremamente 

fechada. 

 

"Eu acho que a escola tem que ser aberta à comunidade, inclusive o slogan do nosso 

projeto educativo no anterior agrupamento é uma vontade coletiva(...)".  

 

"(...)a nossa escola era uma escola muito fechada aos pais, muito fechada aos 

parceiros, e eu costumo dizer que tenho um defeito que é, eu não consigo dizer não a 

ninguém é sempre o sim(...)". 

 

 Conforme afirmou, a Diretora está sempre aberta a novos projetos, nunca diz 

não, sem antes se sentar com os parceiros e analisar o projeto. Dá um exemplo disso, 

referindo que a porta da sala da direção está sempre aberta, isso por vezes dificulta o seu 

trabalho, no entanto gosta que os seus parceiros quer internos ou externos, sintam que 

podem entrar e colocar as suas dúvidas e questões. 

 

"(...)eu tenho também um outro defeito que na gestão é defeito é mesmo, é defeito mas 

na minha perspetiva não é possível fazer de outra forma que é ter a porta quase sempre 

aberta, é mau para trabalhar porque levamos muito tempo mas é bom para que os 

outros saibam que podem entrar, podem colocar uma dúvida(...)". 

 

 Refere que a porta da direção só se fecha quando têm que decidir algum assunto 

extremamente importante; tirando esses momentos considera que o Diretor deve estar 

sempre disponível para os seus parceiros e não criar barreiras, no seu caso concreto 

gosta de dar a cara para resolver os problemas. 
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"(...) a direção só deve estar fechada em momentos chave em que nós temos que reunir, 

decidir, aí tem que estar fechada, nos outros momentos eu acho que o Diretor não pode 

criar barreiras, o Diretor deve estar sempre disponível(...)eu sei que há Diretores que 

dizem que é são ultimo reduto em que só chegam aqueles problemas muitos graves, 

como é lógico não sou eu a resolver os problemas todos não devemos ser nós a resolver 

os problemas todos mas eu gosto de dar a cara(...)" 

 

 

 

Articulação/parcerias que a Diretora faz com as entidades locais e a perceção que 

tem das mesmas 

  A Diretora, na sua perspetiva, considera que a escola cada vez mais precisa de 

parceiros, precisa da comunidade, por isso sempre que surge uma proposta de parceria 

do exterior raramente diz que não. 

"(...)eu acho que a escola cada vez mais precisa dos parceiros, a escola cada vez mais 

precisa da comunidade nesse sentido quando a comunidade nos procura nós tentamos 

sempre primeiro que tudo ser simpáticos, resolver e acolher aquilo que eles nos 

propõem e porquê, porque se nós não os acolhermos quando eles nos propõem 

qualquer coisa nós obrigatoriamente vamos precisar deles de certeza absoluta e 

portanto temos de pensar na moeda de troca se eu vou precisar dele eu tenho de o 

acolher bem(...)". 

 Considera ainda que deve responder aos interesses dos seus parceiros, pois 

quando necessitar deles estarão mais recetivos ao seu apelo. 

"(...)os interesses dos outros se forem respondidos por mim ao outro o outro fica muito 

mais satisfeito comigo  e portanto com certeza quando tivermos que trabalhar numa 

área qualquer ele está muito mais recetivo áquilo que lhe vou dizer, portanto nós 

tentamos satisfazer os interesses dos outros(...)". 
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Identidades que têm parcerias 

 A Diretora refere que têm muitas parcerias com as entidades locais e que a 

comunidade onde estão inseridos é muito associativa e proactiva. 

"(...)temos parcerias com todas a entidades locais, associações de pais, centro 

paroquial ou social, com os escuteiros, e como a nossa comunidade é muito associativa 

e proactiva, portanto nem faria sentido par nós estramos no meio de uma comunidade e 

não fizéssemos ligação pontes com eles. Têm corrido muito bem estas parcerias(...)".  

 Refere ainda que têm uma parceria com a junta de freguesia relativamente aos 

percursos alternativos, que consiste em aproximar os alunos do mercado de trabalho e 

sobretudo a conhecerem o trabalho desenvolvido em determinadas profissões. 

Considera esta parceria de extrema importância sobretudo devido à comunidade 

discente que têm. 

"(...) a junta de freguesia é uma instituição que tem um projeto financiado de 

intervenção social. Fizeram connosco desde o primeiro período um projeto 

interessantíssimo que eles iam lá com profissionais o projeto foi financiado pela junta 

de freguesia, levavam profissionais à escola os miúdos iam aos locais dos profissionais 

para eles perceberem como é que eram as profissões(...)de fato houve uma interação 

muito boa entre o corpo docente, entre os técnicos dessas instituições, psicólogos,  

juristas inclusive e os alunos e eu fui ao finalizar do projeto estavam lá a presidente da 

junta de freguesia e os técnicos que colaboraram no projeto e todos achámos de fato 

que este trabalho em rede, cada vez mais temos de trabalhar em rede, este trabalho em 

rede faz todo o sentido(...)" 

Marketing utilizado pela diretora  

 

 A Diretora referiu que realiza alguns tipo de marketing para a angariação de 

alunos, a escola secundária vai às escolas do 3ºciclo apresentar os seus cursos e abre as 

suas portas à comunidade, nomeadamente a um sábado de manhã, para que os alunos e 

as suas famílias possam visitar e conhecer os diferentes espaços e instalações da escola. 

 



 

 

62 

 

"Fazemos marketing, esta escola sempre fez(...) vamos a todas as escolas da área fazer 

a publicidade(...)". 

 

 Segundo a diretora "(...)todas as escolas têm que fazer marketing, neste 

momento com a perda de alunos e com a baixa de natalidade todas as escolas têm de 

fazer marketing(...)fizemos uma reunião numa escola do pré-escolar porque estávamos 

a sentir que daquela escola estavam-nos a sair muitos alunos, fomos lá dizer vamos ter 

uma escola nova não abandonem a nossa escola e os pais gostaram. Portanto aderiram 

muito mais, as escolas têm de fazer marketing(...)". 

 

 

A gestão que a Diretora faz dos recursos humanos/materiais tendo em vista o 

sucesso dos alunos 

 A Diretora considera que o diretor deve conhecer muito bem os recursos que 

tem. No que se refere aos recursos humanos, tem por hábito, sempre que chega alguém 

novo à escola, ler o seu processo e, dessa forma, consegue ter uma visão das 

competências e percurso desse novo elemento. Poderá dessa forma utilizar as 

competências desse novo elemento em prol do sucesso dos alunos e da escola. 

"(...)a primeira coisa que eu faço, e mais uma vez falando na perspetiva passada, é 

quando chega um processo à escola de um professor eu leio o processo não de uma 

perspetiva de curiosidade mas ver quem é o professor quais as competências que tem 

adquiridas para além das competências científicas e académicas que tem(...) 

 A Diretora diz que acredita nas pessoas e no seu trabalho, no entanto, é muito 

exigente, sempre que convida alguém para ocupar determinado cargo ou função apoia 

essas pessoas até sentir que têm autonomia, a partir daí liberta-as para desenvolverem o 

seu trabalho. 

"(...)eu acredito nas pessoas mas sou muito exigente, mas acredito e portanto apoio 

muito(...)eu apresento caminho a partir do momento em que sinto que já tens 

autonomia eu liberto-te(...)". 
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A organização do atual órgão de gestão do agrupamento 

 Atualmente fazem parte do órgão de gestão cinco pessoas, a Diretora, duas 

pessoas da nova escola agrupada e as outras duas do antigo agrupamento. Salienta que 

ainda se estão a conhecer, considerando que só se desenvolve um bom trabalho em 

equipa se houver um fortalecimento das relações. 

"(...)ainda nos estamos a conhecer e eu acho que as pessoas só se fortalecem  quando 

se conhecem mesmo e quando ultrapassam dificuldades, porque eu acho que as pessoas 

conhecem-se, mas, fortalecem-se quando ultrapassam essas dificuldades(...)". 

 Referiu ainda que as pessoas são profissionais e que isso é fundamental para 

ultrapassar as dificuldades que possam surgir, salientou que, quando tomou posse fez 

em conjunto com os outros membros uma delegação de competências escrita. Reúnem 

todas as semanas e todas as decisões são tomadas em conjunto, refere que gosta de 

ouvir a opinião dos seus parceiros antes de tomar uma decisão. 

"(...)a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi ouvir e delegar competências, 

temos mesmo uma delegação de competências escrita(...)gosto sempre de ouvir as 

pessoas que não são do administrativo(...)se ouvirmos os vários contributos antes de 

tomarmos uma decisão a decisão com certeza sai melhor porque não é só pensada por 

nós e evita que no final da tomada de decisão haja conflitos, porque, ou seja, já 

limámos os conflitos todos e portanto no final ninguém me pode acusar de não os ter 

ouvido ou de não termos tomado o melhor caminho para tomar aquela decisão, eu acho 

que é pelo meu feitio que gosto de ouvir os outros(...)" 

 

As maiores dificuldades sentidas pela Diretora com a agregação das escolas 

 A Diretora referiu que as maiores dificuldade que sente neste momento com a 

agregação das escolas é sobretudo a falta de tempo, apesar de delegar e dar autonomia 

aos seus parceiros, sente que não está a dar o apoio que eles certamente precisam. 

Refere ainda que gosta de dar autonomia mas uma autonomia supervisionada, sentindo 
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que neste momento não está a conseguir fazer. Outra dificuldade que está a enfrentar 

neste momento é o novo desafio do secundário, nomeadamente toda a legislação 

inerente ao secundário, aos profissionais, aos cursos noturnos e como gosta de ter 

conhecimento de tudo ainda não teve tempo para assimilar toda a informação como 

gostaria.  

 

"As maiores dificuldades são a falta de tempo(...)dou muita autonomia às pessoas mas, 

eu sinto que não estou a dar atenção neste momento, como sou muito presente não 

estou a dar atenção suficiente(...)falta de tempo para conseguir aprender e apreender 

os novos desafios que são o secundário que é toda a legislação inerente ao secundário, 

aos profissionais, aos cursos noturnos, portanto como eu gosto, não é fazer tudo porque 

é impossível, mas gosto de ter conhecimento de tudo esta é a minha grande 

dificuldade(...)". 

 

 

A visão que a Diretora tem sobre o atual agrupamento 

 A agregação com a escola secundária foi um projeto elaborado pela Diretora e 

apresentado ao Ministério da Educação, o qual foi aprovado. Algumas pessoas da nova 

escola não aceitaram de bom agrado, no entanto, a Diretora considera que faz todo o 

sentido essa agregação pois, dessa forma, conhecem melhor os alunos e podem 

acompanhar todo o seu percurso escolar dentro da escolaridade obrigatória. Defende 

ainda que, sendo o mesmo agrupamento, existe uma maior articulação entre os 

professores o que poderá ser uma mais valia para os alunos. No entanto, refere que 

deveria haver mais condições, apoio jurídico mais próximo, mais assessores, mais 

condições para que o Diretor não executasse tanto. Na sua opinião, o Diretor 

teoricamente não deve executar quase nada, deve conceber, deve pensar, deve circular 

pelas escolas, deve aperceber-se do clima para depois poder decidir. 

"(...)apresentamos o projeto no ministério de educação, aprovou(...)já concordava com 

os agrupamentos no sentido que nós conhecemos muito melhor os alunos que nos 
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acompanham desde os 3 anos até ao 9ºano, neste momento compreendo muito melhor 

porque a maioria dos nossos alunos vão vir para aqui e vão fazer aqui toda a sua 

escolaridade obrigatória até ao 12ºano(...)devíamos ter mais condições, devíamos ter 

mais horas(...)ainda executamos muito e não nos são dadas condições suficientes, isto é 

o grande problema para mim(...)". 

 

2.4- Balanço/avaliação da gestão da Diretora 

 

Opinião da Diretora sobre o trabalho que desenvolve e que gostaria de desenvolver 

 

 Na opinião da Diretora o trabalho que desenvolve nem sempre é reconhecido e 

sente uma certa injustiça quando avaliam as escolas pelos resultados escolares. Referiu 

que na escola pública existem três fatores determinantes para os bons resultados 

escolares que não consegue controlar, os alunos as famílias e os professores, uma vez 

que a escola pública é para todos.  

 

 Sendo a escola inserida numa zona com algumas dificuldades económicas e 

baixa escolaridade dos encarregados de educação, dificilmente a escola no global 

apresentará bom resultados, no entanto, considera que as competências adquiridas por 

estes alunos poderão ser maiores do que uma escola com melhores resultados escolares. 

 

"(...)a escola pública só pode ser eficaz se tiver determinadas características que não 

tem(...)nós não podemos escolher alunos porque é escola de todos e para todos, não 

podemos escolher famílias e não podemos escolher professores, basta estes três 

critérios para que aquilo a que nós vulgarmente chamamos eficácia ou eficiência não 

exista tanto nas escolas públicas(...)". 

 

 Segundo a Diretora "(...) a eficácia infelizmente do sistema educativo em 

Portugal ainda se mede muito pelos resultados escolares, não pela diferença do aluno; 

se nós medíssemos a diferença do aluno quando entra na nossa escola e o produto de 

quando sai, com certeza nestas escolas de província ou suburbanas, o capital que o 

aluno adquiriu era maior do que com certeza do que uma escola do centro de 
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Lisboa(...)nós medimos os resultados escolares pelos resultados escolares. Portanto o 

que é ser eficaz em educação é muito complicado(...)". 

 

 A diretora salientou ainda que "Há escolas que só têm meninos de olhos azuis, 

cabelos louros, filhos de papás e de mamãs onde já vão formatados para serem bons 

alunos. A maioria dos nossos alunos vão formatados para serem alunos médios e temos 

uma minoria que vão formatados para serem bons alunos, de fato a eficácia das escolas 

é difícil de medir(...)". 

 

 

A forma como a Diretora lida com essa diferença 

  

 A Diretora referiu que tenta motivar os alunos, os professores e os funcionários a 

lidar com essa diferença e todos os anos tenta arranjar novas estratégias para ver se 

conseguem obter melhores resultados escolares. Considera que existem várias variáveis 

que não consegue controlar, nomeadamente o conselho de turma, os pais e os alunos; 

estas variáveis são fundamentais para o sucesso do alunos. 

 

 "É tentarmos motivar os alunos, é todos os anos pensarmos em novas 

estratégias para ver se dá melhores resultados e às vezes nem sempre temos bons 

resultados(...) uma turma é boa é porque conseguimos encontrar nas várias variáveis 

que nós não conseguimos controlar, um bom conselho de turma, um bom conjunto de 

pais e um bom conjunto de alunos(...)". 

 

 Referiu que no presente ano letivo tiveram um conjunto de alunos do 5ºano e 

7ºano que deram vários problemas. Tiveram um projeto de gestão de conflitos ao qual 

irão dar continuidade no próximo ano letivo, criando um gabinete de gestão de conflitos 

só formado por alunos. Para além disso, no início do próximo ano letivo e com a ajuda 

de alguns parceiros locais, nomeadamente a junta de freguesia e os escuteiros, irão 

promover jogos socias e um jantar na escola com alunos, professores, pais e 

funcionários, de forma a tentar que os alunos e pais vejam a escola e os professores em 

outro contexto, com o objetivo de tentar aproximar mais as famílias à escola. 
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"(...)tivemos um conjunto de alunos no 5ºano e no 7ºano que são os alunos que mais 

problemas nos dão(...)tivemos um projeto de gestão  de conflitos este ano passado no 

outro agrupamento e dando continuidade a este projeto para o ano vamos ter um 

gabinete de gestão de conflitos só formado por alunos(...)consegui mover os tais 

parceiros da comunidade, junta de freguesia, escuteiros para fazermos uma iniciativa 

no início do ano que é juntar, professores pais e alunos só da escola básica que é onde 

nós temos mais problemas comportamentais(...)vamos ter um jantar coletivo feito pelos 

escuteiros, vamos fazer jogos sociais(...)". 

 

 A diretora considera "(...)que se os professores, os alunos e os pais se 

conhecerem noutro ambiente de uma forma também formal, ou seja, sem perder o 

respeito pelo outro, eu acho que conseguimos conhecer o professor de outra forma, 

conhecer o pai de outra forma e com certeza conseguimos ganhar mais o respeito por 

ele. Se nós não conhecermos o outro como é que sabemos se gostamos dele se não o 

conhecemos? É portanto vamos jogar com mais uma estratégia para ver se a gente 

consegue melhorar, ou seja, é todos os anos pensamos em estratégias, envolver os pais, 

sem os pais a escola não funciona. Acho que uma das pedras fundamentais do bom 

funcionamento da escola é a intervenção dos pais, cada vez maior". 

 

 

 

 
 
 
 
2.5 - Síntese Interpretativa 
 
 
 Após a análise documental, a observação e a entrevista da Diretora escolar 

podemos concluir que a mesma adota o estilo de Liderança Democrático. Podemos 

confirmar isso através do envolvimento de todo o grupo de trabalho  nas tarefas, nas 

atividades e na tomada de decisões, sobretudo quando a Diretora refere que não gosta de 

tomar decisões sem ouvir os seus parceiros primeiro. 
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 A Diretora procura manter-se informada das várias situações, através de uma 

relação de  proximidade e informalidade. Conforme afirmou, a falta de tempo para 

tomar conhecimento dos assuntos inerentes ao ensino secundário era algo que a 

preocupava, e, apesar de delegar competências, gostava de estar dentro dos vários 

assuntos, como referiu, gosta de dar autonomia mas uma autonomia supervisionada. 

 Verificamos que consegue desenvolver motivação e boas relações interpessoais 

e um bom clima de trabalho quer com os atores internos, quer com os externos. Apesar 

de na nova escola ainda não ter conseguido esse bom relacionamento, verificou-se um 

enorme empenho da sua parte em conseguir cativar os seus parceiros, nomeadamente os 

da direção executiva. No seu anterior agrupamento foi visível a boa relação entre 

ambos, a motivação dos seus parceiros e dedicação. 

   É extremamente comunicativa, encoraja a participação dos parceiros e 

preocupa-se com o trabalho e com o grupo. Foi visível o seu empenho na resolução dos 

problemas coordenando as atividades, sugerindo ideias e a preocupação de envolver os 

pares e toda a comunidade educativa. 

 Podemos confirmar a sua preocupação na realização de várias ações para 

promover o sucesso educativo dos alunos que  passam pela integração dos alunos nos 

espaços escolares, nomeadamente na tentativa de mudar a relação alunos, pais, escola e 

professores, para que dessa forma consiga colmatar alguns problemas de indisciplina e 

insucesso escolar. 

 Relativamente ao Projeto Educativo, verificamos que tem como missão 

promover, em parceria com toda a comunidade/instituições comunitárias, o sucesso 

educativo de todos os alunos, a qualidade das suas aprendizagens, a educação para uma 

cidadania responsável, a melhoria dos recursos pedagógico-didáticos, tecnológicos e 

dos espaços, assim como, valorizar e fomentar o desenvolvimento profissional do 

pessoal docente e não docente. 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSÕES  

 

 Depois da elaboração do quadro teórico que serviu como base deste trabalho, 

fizemos a análise dos dados recolhidos e, assim, apresentamos agora as nossas 

conclusões relativamente ao nosso tema principal “O papel do Diretor Escolar” e a 

resposta às nossas questões iniciais: 

 

Questão 1: De que forma o Diretor do agrupamento de escolas x faz a 

aplicação/controle das normas/leis enviadas Ministério? 

 

Questão 2: Como é que o Diretor do agrupamento de escolas x faz a supervisão da 

componente pedagógica? 

 

Questão 3: De que forma o Diretor do agrupamento de escolas x faz a gestão dos 

recursos humanos/materiais de forma a contribuírem para o sucesso dos alunos? 

 

Questão 4: como é que o Diretor do agrupamento de escolas x faz a 

articulação/parcerias, e quais, com as entidades locais? 

  

 Baseando-nos  nos resultados obtidos, podemos concluir que a Diretora alvo do 

nosso trabalho, revela uma grande capacidade de dinamização e potencialização de gerir 

as práticas e processos que estão inerentes ao seu cargo. 

 É uma Diretora que, sem deixar de obedecer às diretivas da administração 

central, procura adaptar-se a determinadas circunstâncias com vista o interesse dos 

alunos e seus parceiros. 

 

 No que se refere à questão um (De que forma o Diretor do agrupamento de 

escolas x faz a aplicação/controle das normas/leis enviadas Ministério?) podemos 
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concluir que a Diretora defende que o Diretor escolar deve representar o Ministério da 

Educação, defender os alunos, os professores e a classe não docente. Apesar de por 

vezes ser difícil, tenta sempre agir em conformidade com a lei, no entanto, procura 

sempre em primeiro lugar e dentro do possível zelar pelo o interesse dos seus parceiros. 

 Uma preocupação que a Diretora tem relativamente a todas as diretrizes que vêm 

do Ministério da Educação é  dá-las a conhecer a toda a comunidade, sobretudo aos 

implicados nas mesmas. Após todos terem tomado conhecimento dessas mesmas 

diretrizes e ouvido as diferentes opiniões é que toma as decisões.  

 A Diretora é transparente nas suas decisões e igualitária e essas atitudes faz com 

que os seus parceiros revelem uma grande confiança no seu trabalho. Podemos 

confirmar isso no seu antigo agrupamento, através da relação que manteve com os 

intervenientes da sua ação. 

 Tal como refere, "(...)eu não concordo com tapetes vermelhos na escola, ou seja, 

não deve de haver porque ninguém se sinta a mais ou a menos, não deve de haver 

privilegiados quando trabalham connosco todos nós devemos ter o nosso papel mas 

não haver privilegiados".  

 

 

 No que se refere à nossa questão número dois (Como é que o Diretor do 

agrupamento de escolas x faz a supervisão da componente pedagógica?), podemos 

concluir que a Diretora apesar de fazer a delegação de competências por diferentes 

atores, procura de certa forma estar sempre dentro do acontecimento. Apesar de 

defender que deve existir uma base de confiança, que o trabalho do Diretor deve ser 

feito em pirâmide, quando sente que algo não está a decorrer como o previsto ela 

própria vai ao terreno, ou seja, vai à base tomar um conhecimento direto dos assuntos.  

 A Diretora afirma que"(...)o delegar não implica não conhecer ou seja, aquilo 

que eu costumo dizer é, eu quero saber tudo para poder quando for necessário ir à base 

saber o que é que se passa e poder tomar uma decisão, e portanto é assim no que diz 

respeito à supervisão tento fazer essa supervisão de cima para baixo também(...)". 

 A Diretora procura ainda manter um contato direto com os alunos e professores, 

visita as salas de aula e troca impressões com os professores. 
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 No que se refere à questão número três (De que forma o Diretor do agrupamento 

de escolas x faz a gestão dos recursos humanos/materiais de forma a contribuírem para o 

sucesso dos alunos?) a Diretora procura ter um conhecimento geral dos recursos que 

tem e das suas potencialidades, assim consegue dinamizar essas potencialidades em prol 

do beneficio de todos. 

 A Diretora diz que acredita nas pessoas e no seu trabalho, no entanto, é muito 

exigente, sempre que convida alguém para ocupar determinado cargo ou função apoia 

essas pessoas até sentir que têm autonomia, a partir daí liberta-as para desenvolverem o 

seu trabalho.  

 Conforme afirma, "(...)eu acredito nas pessoas mas sou muito exigente, mas 

acredito e portanto apoio muito(...)eu apresento caminho a partir do momento em que 

sinto que já tens autonomia eu liberto-te(...)". 

 

 Na questão número quatro (como é que o Diretor do agrupamento de escolas x 

faz a articulação/parcerias, e quais, com as entidades locais?) podemos observar e 

concluir que a Diretora defende uma escola aberta à comunidade educativa.  A Diretora 

tem muitas parcerias com as entidades locais e que a comunidade onde estão inseridos é 

muito associativa e proactiva. Um princípio que defende é nunca dizer não a uma 

parceria que procura a escola, pois afirma que mais tarde poderá precisar dessa parceria 

e as portas estarão sempre abertas. 

  

 São visíveis na Diretora as preocupações com a coesão social  numa coerência 

de inclusão, pela igualdade de oportunidades, pela promoção do sucesso escolar, 

cultural e de cidadania.  Promove o trabalho de equipa, a partilha de responsabilidades 

no processo de aprendizagem e de integração na vida ativa dos alunos.  

 Promove ações de motivação, quer para alunos quer para professores, 

nomeadamente as suas visitas às salas de aula e a outras escolas do agrupamento. 

Promove ainda visitas de alunos externos às escolas do Agrupamento que vão 

frequentar no ano letivo seguinte, como medida de promoção/publicidade e facilitadora 
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de integração.  As ações de marketing que promove são cruciais  para assegurar o 

número de alunos no agrupamento. 

 Procura cultivar e manter a forte presença dos encarregados de educação, o que 

constitui um modo de regulação local comunitária. 

 A Diretora revelou uma constante preocupação em desenvolver  ações que 

pretendem reduzir os problemas de indisciplina e fortalecer as relações entre a escola e 

as famílias. 

 

 Depois de todo o trabalho desenvolvido em torno da atuação da Diretora e 

fazendo o enquadramento teórico do nosso estudo, podemos concluir que a Diretora 

adota um pouco das quatro conceções presentes na sua forma de atuar: conceção 

burocrática, corporativa, gerencialista e político-social, sendo predominante a conceção 

burocrática. 

Verificamos essa predominação pela forma como procura envolver  todo o seu grupo de 

trabalho  nas tarefas, nas atividades e na tomada de decisões, podemos concluir esta 

ideia quando a Diretora refere que não gosta de tomar decisões sem ouvir os seus 

parceiros primeiro. 

 Podemos concluir ainda que a  Diretora procura manter-se informada das várias 

situações, através de uma relação de  proximidade e informalidade. Segundo salientou, a 

falta de tempo para tomar conhecimento dos assuntos inerentes ao ensino secundário era 

algo que a preocupava, e, apesar de delegar competências, gostava de estar dentro dos 

vários assuntos, como referiu, gosta de dar autonomia mas uma autonomia 

supervisionada.  

 Verificamos ainda que, consegue desenvolver motivação e boas relações 

interpessoais e um bom clima de trabalho quer com os atores internos, quer com os 

externos.  

 Como podemos constar, a Diretora enfrentava naquele momento um grande 

desafio que era a Direção de um novo mega agrupamento. Com esta nova função 

defrontava-se com alguns obstáculos, nomeadamente um nível de ensino que não 

denominava  fluentemente,  um clima difícil com os seus novos colegas, tanto do orgão 

de gestão como professores e funcionários, entre outros. No entanto, apesar de não ter 

conseguido um bom relacionamento, verificou-se um enorme empenho da sua parte em 
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conseguir cativar os seus parceiros, nomeadamente os da direção executiva. No seu 

anterior agrupamento foi visível a boa relação entre ambos, a motivação dos seus 

parceiros e dedicação. 

   A Diretora mostrou-se uma pessoa bastante comunicativa e encorajadora dos 

seus diferentes parceiros, revelando uma preocupação constante com o trabalho e com o 

seu grupo. Verificou-se o seu empenho constante na resolução dos problemas 

coordenando as atividades, sugerindo ideias e a preocupação de envolver os pares e toda 

a comunidade educativa nas diferentes ações. 

 Foi visível através da sua atuação a preocupação na realização de várias ações 

para promover o sucesso educativo dos alunos que  passam pela integração dos alunos 

nos espaços escolares, nomeadamente na tentativa de mudar a relação alunos, pais, 

escola e professores, para que dessa forma consiga colmatar alguns problemas de 

indisciplina e insucesso escolar. 

 

 Os desafios que a escola enfrenta hoje em Portugal, à semelhança de tantos 

outros países, não se compadecem com outros alinhamentos que não sejam os que 

visem o reforço da qualidade do serviço público da educação e, com ele, o 

reconhecimento da importância que a escola ocupa no plano do desenvolvimento 

cultural, social e económico do país.  

 Com a elaboração deste trabalho ficou bem explícito que os gestores escolares 

são hoje confrontados com um conjunto de alterações a nível político, organizacional e 

local, que condicionam claramente a sua função e missão, as competências mobilizadas, 

os procedimento utilizados e os resultados obtidos.  

 Ficou bem definido que os principais fatores que afetam o trabalho dos gestores 

escolares, associados aos contextos político, organizacional e local, são nomeadamente 

a gestão escolar e os novos modos de regulação, a autonomia e a prestação de contas, 

conceções diferentes do diretor escolar, as mudanças constantes na profissão docente e a 

diversificação curricular e a heterogeneidade dos alunos.  

 Dessa forma, os gestores têm a difícil tarefa de gerenciar de modo participativo e 

democrático, procurando a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e 

desenvolvendo a principal função da escola que é a função social e a pedagógica. Ele é 

o elemento determinante para o bom clima organizacional.  
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 A gestão escolar, além de ser uma das funções do processo organizacional, é um 

dever social e pedagógico. A escola, mais uma vez, assume uma função social muito 

importante à medida que funciona como aparelho ideológico e precisa de atender às 

demandas da sociedade emergente. Assim sendo, o gestor escolar tem um grande 

desafio, que é o de integrar consciente e criticamente a escola, os seus alunos e 

professores no universo da sociedade do conhecimento. 

 Atualmente, torna-se cada vez mais importante a figura do gestor escolar 

eticamente comprometido, crítico, motivado, afetivo e inovador. É necessário uma 

proposta de gestão administrativa e pedagógica que permitam trabalhar com a realidade 

vivenciada pelos pais, alunos, professores e escola.  

 A função do gestor não é somente tomar decisões, mas sim contribuir para que 

todos os que convivem no espaço escolar possam ter estímulo, incentivando todos no 

processo de aperfeiçoamento profissional, fazendo com que as mudanças que 

normalmente ocorrem num processo democrático sejam organizadas da melhor maneira 

possível. 

 Em todos os setores é necessário um líder que possa estar à frente, transportando 

de forma democrática o processo administrativo. Este administrador tem que ter 

condições de diálogo e estar preparado para o correto exercício das suas funções. Ele 

precisa de saber lidar com pessoas que pensam e agem de forma diferente, mediando 

todo o processo administrativo. 

 A gestão escolar, quando participativa e democrática, constrói a verdadeira 

cidadania e desenvolve o potencial humano dentro de uma organização, sendo o gestor 

um agente mobilizador de todo esse processo. 

 Esperamos que este trabalho e as suas conclusões possam, de algum modo, 

contribuir para um melhor entendimento das ações diárias de um Diretor Escolar 

enquanto representante do Ministério da Educação e de uma comunidade educativa. 
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Anexo I 

Grelha de Registo das Atividades de um dia de trabalho da Diretora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grelha de observação de um dia de trabalho da diretora                                                 Data: _____________ 

 

Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividade Obs. 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Registo das Atividades de um dia de trabalho da Diretora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grelha de observação de um dia de trabalho da diretora                                                 Data: 16/05/2013 

 

Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

1 8:35 Entrada 

da escola 

Relacional 

Interna 

Diretora 

Funcionárias 

A diretora entrou na escola, cumprimentou as funcionárias e 

dirigiu-se à sala da direção.  

Deixou a porta aberta. 

2 8:40 Sala de 

direção 

 

Organizacional 

Diretora  Entrou na sala, ligou o computador e disse que costumava levar 

o dossier sempre para casa, mas que no dia anterior se tinha 

esquecido dele, de seguida disse que iria beber um café.  

Comentou que não gostava da disposição da sala e que esta 

situação da agregação tinha sido algo desagradável. 

A sala da direção é um pouco 

fria, apenas um computador a 

um canto da sala, nada 

prático, tudo arrumado sem 

grande quantidade de papeis à 

vista. 

3 8:45 Bar da 

sala de 

profs. 

Relacional 

Interna 

Diretora 

Funcionária  

 

Fomos ao bar beber um café, cumprimentou a funcionária, 

enquanto bebíamos café referiu a importância do bar não só 

pela comodidade dos professores mas também pela receita que 

trazia para a escola.  
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

4 8:50 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora 

 

De volta à sala de direção, dirigiu-se ao computador e disse que 

iria verificar os mails, que é a primeira coisa que faz quando 

chega à escola. Salientou que naquele momento ainda se sente  

pouco à vontade naquela escola, não sabe com quem pode 

contar. Disse que apenas existia um computador na direção o 

que considera muito pouco, mas era o que havia quando 

chegou. 

A diretora tinha tomado posse 

à três semanas. 

5 8:55 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora 

Funcionária 

Foi à porta da sala e pediu à funcionária para lhe trazer um 

dossier para arquivo. 

 

6  Sala da 

direção 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Diretora  Fez um telefonema para a outra escola em que era diretora a 

pedir um mail, trocou algumas impressões com a colega sobre 

legislação relativa à progressão dos professores na carreira. 

 

7  Sala da 

direção 

Administrativas Diretora  Voltou para o computador e continuou a ver e a responder a 

mails. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

8 9:05 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora 

funcionária 

A funcionária bateu à porta, pediu se podia entra e entregou o 

dossier à diretora. 

 

9 9:06 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica  

Diretora  Informou que deixou os mails e que estava agora a trabalhar na 

"Rede".  

"Rede" é a oferta educativa 

"negociada" ou a negociar na 

reunião de rede promovida 

pela DREL.  

10 9:07 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Diretora  Tocou o telemóvel e falou com uma coordenadora de 

estabelecimento, nomeadamente sobre a perda de alunos do 

jardim de infância devido ao fato do jardim estar em obras, 

disponibilizou-se para fazer uma reunião com os encarregados 

de educação e a colega. Abre a agenda e marca o dia da reunião 

com a colega. 

  

11 9:13 Sala da 

direção 

Relacional 

Interna 

Diretora 

Vice-

presidente 

Entra um colega, diz bom dia, vai buscar uns papeis e sai da 

sala. A diretora explica que o colega que entrou e saiu da sala 

era o vice-presidente. 

Notou-se uma certa frieza por 

parte do vice-presidente em 

relação à diretora. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

12 9:20 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora  

Vogal 

Entra uma colega na sala e a diretora pergunta-lhe se leu o texto 

que lhe deixou, responde que sim, sai da sala dizendo que iria 

beber um café. 

A diretora desabafa comigo, 

que não sabe ate que ponto 

pode confiar, uma vez que 

está ali à pouco tempo e não 

conhece as pessoas. 

13 9:25 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Diretora  Volta para o computador e continua a trabalhar na "Rede".  

14 9:28 Sala da 

direção 

Burocráticas Diretora  

Professor  

Entra um professor na sala e a diretora disse-lhe para ele falar 

com uma colega de outra escola a fim de tirarem conclusões 

relativamente a legislação sobre a progressão dos professores. 

Quando o professor sai disse-

me que era um antigo adjunto 

da direção. 

15 9:34 Sala da 

direção 

Gestão 

Pedagógica 

Diretora  

Vogal  

A diretora perguntou à vogal se estava disponível para falarem 

sobre a constituição das turmas, esta respondeu que estava 

disponível mas que já tinha outro trabalho para fazer .  

Notou-se alguma falta de 

vontade da vogal para 

colaborar com a diretora.  

16 9:36 Sala da 

direção 

Gestão dos 

recursos 

humanos 

Diretora 

Professora 

Toca o telefone , diretora conversa com outra professora sobre 

a avaliação e relatórios dos professores. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

17 9:51 Sala 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Diretora Regressa ao computador e continua a trabalhar na "Rede".  

18 9:51 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora 

Assistente 

Operacional 

A assistente operacional pede para entrar e diz à diretora que 

fez a lista dos alunos todos. A diretora diz que está bem mas 

não era isso que pretendia, apenas quer os alunos do 10ºano, 

diz-lhe para fazer de novo e pedir ajuda. 

 

19 9:56 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Diretora  Volta para o computador e continua a trabalhar na "Rede" A diretora pediu a lista de 

alunos para elaborar a "Rede" 

20 10:10 Sala da 

direção 

Extracurricular  Diretora 

2 alunos 

Entram 2 alunos da associação de estudantes para falarem sobre 

a realização da festa de finalistas na escola, a diretora diz que 

está numa fase difícil, mas que arranjou tempo para elaborar 

um documento com as normas para a realização da festa de 

finalistas. Entrega o documento aos alunos, pede para eles 

lerem e volta para o computador. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

21 10:24 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora 

Professor  

Um professora entra na sala da direção e entrega-lhe o 

calendário de exames. 

 

22 10:30 Sala da 

direção 

Extracurricular Diretora 

Vogal 

Alunos  

A diretora conversa com os alunos sobre as condições da 

realização da festa, entra a vogal e mete conversa com os 

alunos. 

A vogal por várias vezes tenta 

sobrepor-se à diretora  

23 10:40 Sala da 

direção 

Extracurricular Diretora 

funcionário 

A diretora chama uma funcionária à direção e diz-lhe que quer 

que supervisione e acompanhe as atividades que os alunos da 

associação de estudantes irão realizar. Tenta acertar pormenores 

com os alunos relativos à festa de finalistas e sugere-lhes que 

no próximo ano letivo implementem a rádio na escola. 

 

24 10:50 Sala da 

direção 

Gestão dos 

recursos 

humanos 

Diretora 

Vogal 

 

A vogal mostra uma grelha com as equipas de trabalho dos 

professores à diretora e pergunta-lhe se esta concorda com a 

mesma. A diretora sugere algumas alterações  
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

25 11:02 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora 

Funcionária 

A diretora afixa o calendário de exames na sala da direção e 

chama a funcionária para afixar cópia lá fora. 

 

26 11:10 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Diretora  Volta para o computador e vai terminar o mapa de "Rede"  

 

27 

 

11:15 

Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Vogal 

Diretora  

A diretora conversa com a vogal sobre a distribuição dos alunos 

no secundário, os motivos que os levam a escolher 

determinadas escolas. Falam ainda sobre as saídas dos alunos 

da escola e sobre os cartões. 

 

28 11:25 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora  A diretora sai da sala e vai buscar o mapa que mandou 

imprimir, visto não existir uma impressora na sala. 

 

29 11:28 Sala da 

direção 

Burocrática Diretora  A diretora faz o arquivo de alguns documentos no dossier, 

consulta uma legislação e verifica o horário dos professores. 

 

30 11:41 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Diretora 

Adjunta  

Tocou o telemóvel e fala com a adjunta da outra escola sobre a 

perda de alunos do pré-escolar e sobre as tarefas que tem 

agendadas para o dia. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

31 11:44 Sala da 

direção 

Burocráticas Diretora  

Assistente 

Operacional 

Entra a assistente operacional e diz que ligou para a DGAE 

para esclarecer algumas dúvidas sobre a avaliação de 

professores, progressão na carreira e contagem de tempo de 

serviço. Troca algumas impressões com a assistente  sobre a 

legislação. 

 

32 11:49 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora  

Assistente 

Operacional 

Entra outra assistente na sala com um pedido de uma professora 

para alteração de vigilância o qual a diretora assinou e 

autorizou. 

 

33 11:51 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Diretora  

Vice-

presidente 

Entra o vice-presidente na sala e conversam sobre  a reunião do 

dia anterior sobre o SAD (secção de avaliação de desempenho 

docente), a diretora explica-lhe alguns aspetos da legislação 

sobre o tema. Falam sobre a formação de turmas, número de 

alunos e das escolhas dos mesmos das escolas. 

 

34 12:03 Sala da 

direção 

Gestão dos 

recursos 

humanos 

Diretora 

Vice-

presidente 

Volta a verificar os horários dos professores e fala com o vice 

sobre os exames e professores vigilantes. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

35 12:08 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora Consulta a sua agenda e volta para o computador verificar 

novamente os mails. 

 

36 12:15 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora Faz a leitura de uma ata no computador, consulta alguns 

documentos num dossier e faz alterações na mesma. 

 

37 12:29 Sala da 

direção 

Burocráticas Diretora 

Assistente 

Operacional  

Entra uma assistente operacional e diz que precisa de uma 

assinatura, comenta que está com dúvidas em relação à 

contagem do tempo de serviço. 

 

38 12:30 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora  Volta para o computador e continua a fazer a alteração na ata.  

39 13:32 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora  Pede para a funcionária ligar à professora que escreveu a ata, 

visto precisar de alguns esclarecimentos. 

 

40 12:53 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora 

Assistente 

Operacional 

A assistente veio entregar a listagem dos alunos conforme 

solicitado pela diretora, esta verificou a listagem e disso que 

agora estava bem. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

41 12:53 Sala da 

direção 

Administrativas Funcionária 

Diretora 

A funcionária veio informar que está uma pessoa de família ao 

telefone, nessa conversa referiu que a escola não tem refeitório 

e que iria utilizar todos os meios disponibilizados pela DREL. 

A diretora explicou-me que 

enquanto comissão 

instaladora existem contatos 

diretos e mais acessíveis na 

DREL para tratar dos 

assuntos. 

42 13:02 Sala da 

direção 

Administrativas Diretora Volta para o computador e continua a fazer as alterações na ata.  

43 13:10 Sala da 

direção 

 Diretora Saímos da sala para irmos almoçar disse que estaria na outra 

escola cerca das 14h30m. 

 

44 14:35 Sala da 

direção 

Relacional 

Interna 

Diretora 

Funcionários 

A diretora chegou à escola cumprimentou todos os funcionários 

e professores com quem se cruzou e dirigiu-se para a sala da 

direção. 

Aqui a sala está muito mais acolhedora com 4 secretárias, cada 

uma com o seu respetivo computador, a da diretora, a do vice-

presidente e as outras duas dos ex-adjuntos. 

Nota-se uma diferença 

bastante significativa na 

postura da diretora nesta 

escola em relação à outra, 

mais à vontade  e muito mais 

segura. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

45 14:40 Sala da 

direção 

Disciplinar Diretora  

Funcionária 

Aluna  

Uma aluna entra na sala a chorar porque foi expulsa da sala de 

aula pela professora, a diretora chama uma funcionária fala com 

a aluna e diz-lhe que vá à sala acompanhada da funcionária 

pedir desculpa à professora. 

 

46 14:46 Sala da 

direção 

Gestão dos 

recursos 

humanos 

Diretora  

Professor 

Um professor entra na sala e pede para falar com a diretora 

sobre a sua avaliação de desempenho, trocam algumas 

impressões relativas ao processo de avaliação, tempo de serviço 

e progressão na carreira. 

 

47 14:49 Sala da 

direção 

Disciplinar Funcionária 

Diretora  

A funcionária bateu à porta e disse à diretora que a professora 

não queria a aluna na sala de aula, a diretora pede á adjunta 

para tratar da situação. 

 

48 14:50 Sala da 

direção 

Gestão dos 

recursos 

humanos 

Diretora 

Assessor  

A diretora continua a falar com o assessor sobre a avaliação do 

mesmo. 
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

49 14:52 Sala da 

direção 

Disciplinar Adjunta 

Diretora 

A adjunta regressa à sala e a diretora pergunta como ficou a 

situação da miúda, esta responde que a miúda foi para a sala. 

 

50 14:53 Sala da 

direção 

Administrativo 

e Financeiro 

Diretora  

Adjunto  

A diretora diz ao adjunto para irem continuar a ver as contas de 

gerência. 

 

51 14:54 Sala da 

direção 

Relacional 

Interno 

Funcionária 

Diretora 

Uma funcionária bateu à porta e disse que vinha apenas dar um 

beijo à diretora. 

 

52 14:55 Sala da 

direção 

Administrativo 

e 

Financeiro 

Diretora 

Adjunto 

A diretora regressa para junto do adjunto e continuam a discutir 

sobre as contas de gerência. 

 

53 14:56 Sala da 

direção 

Gestão dos 

recursos 

humanos 

Funcionária 

Diretora 

Bate à porta uma funcionária da secretaria e pede o parecer da 

diretora sobre o tempo de serviço e avaliação dos professores, 

assim como, a sua progressão na carreira. Discutem entre si os 

anos de serviço e escalões. Pergunta à funcionária como correu 

o teste de Matemática do filho.  
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

54 15:08 Sala da 

direção 

Organizacional Diretora 

Adjunto  

A diretora comenta a dificuldade de relacionamento com os  

membros da outra direção.  

 

55 15:11 Sala da 

direção 

Gestão dos 

recursos 

humanos 

Diretora 

Adjunto  

O adjunto pergunta à diretora quando é a reunião com os 

professores do 1ºciclo  e quando saem os resultados da 

avaliação. A diretora discute com o adjunto aspetos relativos 

aos exames e a afixação dos resultados do 1ºciclo.  

 

56 14:14 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Professores do 

conservatório 

Diretora  

Chegam dois elementos do conservatório que tinham marcado 

reunião com a diretora. Questionam a diretora em relação ao 

número de alunos para o articulado no próximo ano letivo, 

refere que a turma do articulado é a melhor turma. Afirmam 

que é possível continuar com o articulado pago. Perguntam se 

podem fazer publicidade junto das escolas do 1ºciclo. A 

diretora diz que sim e solicita à adjunta para dar o mail aos 

professores.  
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Ativ 

n.º 

Hora Local Tarefa/função 

desempenhada 

Intervenientes Atividades Obs. 

57 15:33 Sala da 

direção 

Administrativo e 

Financeiro 

Diretora 

Adjunto 

A diretora continua a discutir o relatório de contas com o 

adjunto.  

 

58 15:49 Sala da 

direção 

Gestão 

Curricular 

Pedagógica 

Diretora 

Adjunto 

A diretora continua a discutir com o adjunto, desta vez as 

reuniões dos Conselhos de Turma e datas relativas à afixação 

de notas. Discutem também os professores vigilantes e provas 

extraordinárias. 

 

59 15:57 Sala da 

direção 

Burocrático Diretora 

Adjunta 

Adjunto 

Solicita à adjunta que lhe dê o decreto-lei n.º75, e lê a 

legislação juntamente com o adjunto. Continua a discutir com o 

adjunto assuntos relativos aos exames. 

 

60 16:05 Sala da 

direção 

Disciplinar Diretora 

Aluna 

A aluna referida anteriormente veio à sala falar com a diretora e 

pedir desculpa pelo sucedido, a diretora chama a atenção da 

aluna pelo seu comportamento e atitudes. 

 

61 16:10 Sala da 

direção 

Gestão dos 

recursos 

humanos 

Diretora 

Professora 

Chegou uma colega para falar com a diretora de um assunto 

pessoal. A diretora pediu-me desculpa, terminava assim o dia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 
Protocolo da Investigação 
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PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO – DIRETORA ESCOLAR 

 

 

 Esta investigação tem como tema o “O Papel do Diretor Escolar” e por objeto de 

estudo o trabalho/ação do Diretor Escolar. Insere-se no âmbito do Curso de Mestrado 

em Ciências da Educação - Especialização em Administração Educacional. 

 O nosso trabalho pretende  abordar a forma como o Diretor Escolar desenvolve a 

sua ação durante um dia de trabalho. Pretendemos conhecer de perto as suas práticas, 

estabelecendo uma ligação com a legislação e fazer uma análise aos papéis, funções e à 

sua tomada de decisão. 

 Tendo em atenção a finalidade deste estudo, optámos por realizar uma 

investigação que utiliza sobretudo a abordagem qualitativa, mais concretamente a 

observação, entrevista e análise documental como método da recolha de dados. 

 Os dados recolhidos serão utilizados para efeitos de investigação e poderão 

surgir em breves transcrições, como na íntegra. No entanto, será sempre assegurado o 

carácter confidencial das informações prestadas (nomes e locais fictícios). 

 A entrevista será gravada em áudio e, posteriormente, transcrita. O texto integral 

ser-lhe-á fornecido para verificar a sua precisão, acrescentar mais informações e/ou 

retificar o que considerar pertinente. 

 No culminar do estudo, o mesmo poder-lhe-á ser remetido, caso esteja 

interessado, após a apresentação pública dos resultados. 

 

 

 

      O investigador                                               A Diretora Escolar 

______________________                           ____________________________ 

(José Fortunato Godinho) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 
Guião da entrevista semiestruturada à Diretora Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guião de Entrevista Semiestruturada  

à Diretora do Agrupamento 

 

 

 

Objetivos gerais 

- Caracterizar e descrever as práticas da Diretora do Agrupamento;  

- Conhecer e interpretar o desempenho do cargo do entrevistado e como o perceciona; 

- Avaliar o seu impacto do processo na organização escolar; 
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Blocos  Objetivos específicos Questões Específicas 

Bloco 0 

Legitimação da 

entrevista 

 

 

 

 

 

- Informar acerca das finalidades da investigação; 

-Motivar o entrevistado a participar, realçando o 

valor da colaboração; 

- Assegurar a confidencialidade e anonimato das 

declarações prestadas; 

- Obter autorização para a gravação da entrevista e 

fazer a sua transcrição. 

 

Bloco 1 

Perfil da diretora, 

percurso académico e 

profissional 

 

 

- Caracterizar a diretora; 

- Conhecer o seu percurso académico e 

profissional; 

- Conhecer as razões que a levaram a assumir o 

cargo de Diretora de Escola; 

- Conhecer o balanço que faz da sua vida 

profissional, nomeadamente como diretora 

escolar. 

 

- Idade 

- Situação profissional; 

- Formação académica; 

- Anos de serviço docente e como Diretora; 

- Razões da aceitação do cargo de Diretora; 

- Anos de serviço naquele estabelecimento e quais os motivos que o 

impulsionaram a estar naquela escola; 

- Experiência profissional no cargo; 

- Cargos desempenhados em outras escolas; 

- Cargos desempenhados no atual agrupamento: 

- Balanço do seu percurso; 

- Trabalhou sempre com a mesma equipa. 
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Bloco 2 

Imagem que tem como 

diretora do 

Agrupamento 

 

 

 

 

 

- Verificar a forma como o diretor assume a sua 

função. 

 

 

 

 

 

 

- Na sua opinião o que tem de fazer um diretor do agrupamento numa 

perspetiva normativo-legal? 

 

- Na sua opinião o que deveria fazer o diretor escolar? 

 

- O que pensa que os seus parceiros pensam em relação à sua atuação 

nesse campo? 

Bloco 3 

 

Regulação em 

contexto escolar 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisar a operacionalização da ação da diretora. 

 

 

 

- Como  faz o controle/supervisão da componente pedagógica? 

 

- Como se relaciona e vê o seu relacionamento com os diferentes 

parceiros da comunidade educativa? Como avalia essa relação? 

 

- Qual a articulação/parcerias que faz com as entidades locais e qual a 

perceção que tem das mesmas? 

- Quais são as identidades que têm parcerias? 
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- Como é que faz a gestão dos recursos humanos/materiais tendo em 

vista o sucesso dos alunos? 

- Como é que está organizado o órgão de gestão do agrupamento neste 

momento? 

- Quais as são maiores dificuldades que sente neste momento com a 

agregação das escolas? 

- Qual a visão que tem sobre o atual agrupamento? 

Bloco 4 

Balanço/avaliação da 

gestão da diretora 

 

- Conhecer a perspetiva da diretora em relação ao 

trabalho que desenvolve e que gostaria de 

desenvolver. 

- Considera que o trabalho que desenvolve é suficiente e eficaz ou 

gostaria de poder atuar de forma diferente? 

- Como lida com essa diferença?  

 

- Percebi durante a observação que alguns alunos estavam a deixar a 

vossa escola, fazem algum tipo de marketing para evitar essa situação?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 
Transcrição da entrevista à Diretora Escolar 
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Protocolo da entrevista realizada com A Diretora do Agrupamento  

 

Entrevista realizada na escola sede do Agrupamento, no dia  06 de junho de 2013, entre 

as 09h00m e as 10h00m. 

 

- Idade? 

R: 53. 

- Situação profissional? 

R: Quadro de escola. 

- Formação académica? 

R: Tenho a Licenciatura em História e uma Pós-Graduação em Avaliação Educacional, 

depois tenho o curso de Especialização em Gestão e pronto vários cursos de 

especialização mas um deles em Gestão. 

- Anos de serviço docente e como Diretora? 

R: Anos de serviço de docente já fiz trinta como docente e como diretora sou desde 

2004, portanto nove anos. 

 

- Quais foram as razões da aceitação do cargo de Diretora; 

R: Olha, primeiro, a acumulação da experiência no ministério da educação. Eu em 

2005/2006 fui convidada a ir para o Ministério Educação, fui assessora da coordenadora 

do centro da área educativa de Lisboa e tive uma panóplia de áreas que era responsável. 

Era a responsável por uma equipa, a equipa pedagógica e do setor pedagógico e 

portanto tinha muitas áreas, tinha as áreas dos projetos, acompanhava as escolas no 

âmbito dos percursos alternativos, no âmbito das bibliotecas escolares, depois fazia 

parecer sobre a avaliação, eu como tinha vindo da Católica do curso sobre avaliação, era 

o mestrado que só acabei a parte curricular, tive um acidente de percurso e nunca mais 

entreguei a tese e portanto como era especialista em Avaliação Educacional, muitas 

vezes dava parecer sobre avaliação e portanto a minha área fundamentalmente 

pedagógica apanhava um leque muito abrangente de áreas de interesse da educação. 
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Entretanto estive lá até 2001, em 2000 fui coordenadora adjunta, nos primeiros anos a 

minha área era fundamentalmente 2º, 3º ciclo e secundário, no ano 2000/01 liguei-me 

mais ao pré-escolar, 1ºciclo e à educação especial onde fui coordenadora adjunta, 

conclusão pela panóplia de interesses e de áreas que apanhei consegui fazer uma 

transversalidade no currículo e nas áreas do ensino que quando regressei à escola em 

2001, em junho de 2001, fizeram-me ver a escola com outros olhos, quando em iniciei a 

minha Pós Graduação o mestrado na Católica, quando os mestrados se iniciaram eram 

de quatro anos, já nessa altura havia um bichinho meu sobre o sistema educativo, 

portanto quando regressei comecei a ver a escola com outros olhos e apareceu a 

hipótese de ir para gestão logo no ano seguinte como vice-presidente e portanto aí nunca 

mais parei, na escola onde era efetiva e nunca mais saí. 

 

- Experiência profissional no cargo? 

R: 9 anos. 

 

- Cargos desempenhados em outras escolas? 

R:  Eu quando dou aulas, o dar aulas para mim implica sempre mais qualquer coisa, 

logo na primeira vez que eu fui dar aulas, fui logo diretora de turma, porque fui 

substituir uma pessoa que foi ser presidente do conselho executivo da escola para onde 

eu fui e ela era diretora de turma, portanto a primeira coisa que eu fui logo foi ser 

diretora de turma, depois no segundo ano e eu comecei por dar aulas no secundário, no 

segundo ano fui para a escola secundária de Tábua era a pessoa mais graduada do grupo 

e portanto obrigatoriamente fui logo delegada de grupo, nunca tinha feito uma ata, 

nunca tinha sido delegada de coisa nenhuma, quer dizer era assim um bocadinho 

estranho, segundo ano a dar aulas e ser logo delegada e portanto foi  um caminhar 

obrigatoriamente desbravar caminho, porque na altura, sobretudo na província comecei 

a dar aulas na província  as pessoas mais velhas estavam já bem no centro da cidade e as 

províncias estavam quase abandonadas e nós tínhamos que desbravar caminho. 

 

- Cargos desempenhados no atual agrupamento ? 

R:Fui dois anos vice-presidente. 
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- Balanço do seu percurso? 

R:Eu costumo dizer que, eu não gosto de fazer a mesma coisa durante muito tempo e 

tenho tido hipótese durante a minha vida de fazer várias coisas, também tento fazer 

coisas diferentes e gosto muito daquilo que faço, e gosto de aprender com os outros o 

balanço tem sido muito positivo. 

- Trabalhou sempre com a mesma equipa? 

R: Na outra escola eu trabalhava com uma equipa era vice-presidente, éramos três 

mulheres, fomos obrigados a agregar e quem estava como presidente não quis continuar, 

não quis seguir com o agrupamento, eu disse à diretora que já tinha competências nessa 

área, um vez que quando estava no ministério da educação uma das minha competências 

foi desenhar os agrupamentos que começaram a ser desenhados com a saída do 115-A, 

portanto eu estava incluída de toda a filosofia dos agrupamentos e disse à diretora se ela 

não queria eu queria ser presidente do agrupamento. Tornei-me presidente da comissão 

executiva e a antiga diretora tornou-se minha assessora, sempre nos demos bem e 

gostávamos de trabalhar juntas, pedi à antiga diretora para me aconselhar duas pessoas 

para convidar para a direção e indicou-me duas pessoas que eram da confiança dela, do 

primeiro ciclo veio uma colega que è mãe de um antigo aluno meu e eu pensei se ela é 

mãe daquele aluno só pode ser boa então aceitei  e a outra colega foi quase imposta mas 

tem corrido tudo bem. 

 

- Na sua opinião o que tem de fazer um diretor do agrupamento numa perspetiva 

normativo-legal? 

R:Eu tenho a minha opinião é assim, a minha opinião é esta entre, há um espaço nós eu 

estou aqui porque quero porque gosto, mas, estou como representante do ministério da 

educação e como representante do ministério da educação devo em primeiro lugar 

representar o ministério da educação, defender os alunos e como é lógico defender os 

professores e a classe não docente, contudo eu costumo sempre dizer que gosto muito 

de ir para casa deitar a cabeça na almofada e dormir com algum descanso apesar de nem 

sempre ser possível, se eu não cumprir a lei, se eu não tentar dar cumprimento da forma 

mais correta àquilo que é emanado do ministério da educação e dos meus superiores 

hierárquicos eu não estou a cumprir a lei e estou a ir contra algo que é emanado de cima 

e portanto aquilo o que eu tenho de fazer é ler e interpretar a lei da melhor forma, 
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também é verdade que não posso apenas ser restritiva e não ver as várias hipóteses que 

eu posso, não é fugir à lei é tentar cumprir a lei de uma forma flexível, mais aberta, de 

modo a que os intervenientes que a lei nos obriga a implicar não sejam prejudicados 

mas tentar sempre cumprir a lei. 

 

 

 

- Na sua opinião o que deveria fazer o diretor escolar? 

R:Na minha opinião, eu tento-me colocar sempre aquilo que tenho e aquilo que devo 

fazer que é tentar primeiro que tudo um aspeto muito concreto, saiu ou está para sair da 

DREL o despacho do lançamento do ano letivo. Ainda não saiu mas já o começamos a 

ler, não saiu legalmente mas à partida é isto, é assim primeiro que tudo, dá-lo a 

conhecer à comunidade, à comunidade em que ele está envolvido ou em que ele vai 

incidir, dá-lo a conhecer e mandei logo para todas as pessoas do pedagógico dos dois 

pedagógicos para que as pessoas se embolam atempadamente do seu conteúdo porque 

se as pessoas não conhecem a lei muitas vezes ficam mais descontentes quando nós 

sobre determinada lei fazemos uma resolução ou uma decisão primeiro que as pessoas 

conheçam bem a lei, depois de ler a lei tentar interpretá-la e tirar o melhor partido dessa 

interpretação porque a lei, todas as leis e então a portuguesa é das mais comuns pode ser 

sempre interpretada de várias formas e portanto ter alguma flexibilidade nessa 

interpretação. Depois é ouvir, depois de nós lermos é tentar ouvir os vários 

intervenientes de modo a que nós possamos decidir e os vários intervenientes são o 

conselho pedagógico, conselho geral a equipa de modo a que no final quando temos que 

decidir não o façamos sozinhos, ou seja, o façamos já de uma forma consistente e 

sustentada, porque se nós lemos uma lei só à nossa maneira, se tomamos decisões só 

com a nossa leitura isto gerar descontentamento e portanto não vale a pena nós 

gerarmos descontentamento, acho que está dentro da legalidade, uma legalidade 

sustentada. 

 

- O que pensa que os seus parceiros pensam em relação à sua atuação nesse 

campo? 
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R: Nesta escola, ainda não tenho uma ideia muito consistente daquilo que pensam de 

mim, mas na outra escola aquilo que eu percebo e é fundamentalmente nos tempos de 

crise que essas coisas são mais visíveis ou quando preciso mais de apoio, é assim aquilo 

que eu acho é que as pessoas têm muita confiança em mim, sobretudo por dois ou três 

motivos, fui aquilo que eu descrevi no meu projeto enquanto diretora, eu tento ser muito 

transparente, tento ser muito igualitária, tento que partilhar as minhas ideias e portanto 

esta equidade de transparência e a abertura faz com que não sendo só eu a decidir 

quando tomo as decisões, gosto de partilhar as decisões e gosto de  ouvir as pessoas que 

confiam em mim e sentem que eu não, diria uma palava que vulgarmente utilizo eu não 

concordo com tapetes vermelhos na escola, ou seja, não deve de haver porque ninguém 

se sinta a mais ou a menos, não deve de haver privilegiados quando trabalham connosco 

todos nós devemos ter o nosso papel mas não haver privilegiados.  

 

 

 - Como  faz o controle/supervisão da componente pedagógica? 

R: Primeiro, eu acho que a base de um líder seja ele qual for numa instituição que é 

cada vez maior tem que ser a confiança, mas uma confiança sustentada ou seja, nós 

quando organizamos a escola, organizamo-la quase como um puzzle e esse puzzle as 

peças, cada pessoa é uma peça e portanto utilizando a delegação de competências, 

porque o diretor tem que delegar nessas peças chave as competências que são dele mas 

tem que as delegar, portanto a primeiro coisa que nós temos que, o trabalho é muito em 

pirâmide para conseguirmos chegar às bases temos que delegar em pirâmide apesar de 

que, e portanto confiar dessa forma, apesar de que o delegar não implica não conhecer 

ou seja, aquilo que eu costumo dizer é, eu quero saber tudo para poder quando for 

necessário ir à base saber o que é que se passa e poder tomar uma decisão, e portanto é 

assim no que diz respeito à supervisão tento fazer essa supervisão de cima para baixo 

também, contudo, eu sou muito atenta, isso como sou muito presente se for necessário 

eu própria por exemplo, supervisão implica observar aulas, eu fiz observação de aulas 

no âmbito da avaliação desempenho docente e consegui apurar algumas coisas que 

eventualmente possibilitaram, indicadores que me possibilitaram eu dar indicações no  

conselho pedagógico com certeza que devíamos caminhar noutro sentido por exemplo 

também na outra escola eu visito muito as salas de aula, para já vou às salas de aula 
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sempre que começam os períodos, falar com os alunos, falar com os professores e isso 

permite-me perceber como é que é o ambiente, portanto a supervisão e algo muito 

indireta mas também é direta.  

 

- Como se relaciona e vê o seu relacionamento com os diferentes parceiros da 

comunidade educativa? Como avalia essa relação? 

R: Eu acho que a escola tem que ser aberta à comunidade, inclusive o slogan do nosso 

projeto educativo no anterior agrupamento é uma vontade coletiva e aquilo que eu acho 

e cada vez mais e disso são exemplo nós temos cinco escolas e três associações de pais, 

o que é paradigmático, tínhamos agora são seis, portanto nós temos três associações de 

pais que funcionam muito bem, e temos três porquê, porque tínhamos cinco 

estabelecimentos dois deles próximos, as primeiros escolas a entrar no agrupamento são 

as que têm associação de pais. Nós próprios motivamos, como diretora faço 

regularmente reuniões com as associações de pais, claro que os parceiros não são só a 

associação de pais, a nossa escola era uma escola muito fechada aos pais, muito fechada 

aos parceiros, e eu costumo dizer que tenho um defeito que é, eu não consigo dizer não 

a ninguém é sempre o sim e mas e já há projetos e tudo aquilo que me é levado à 

secretária é costumo dizer é possível vamos ter é que nos sentar e vamos ver o que 

vamos fazer com isto, em relação aos funcionários e em relação aos professores e de 

igual forma, eu tenho também um outro defeito que na gestão é defeito é mesmo, é 

defeito mas na minha perspetiva não é possível fazer de outra forma que é ter a porta 

quase sempre aberta, é mau para trabalhar porque levamos muito tempo mas é bom para 

que os outros saibam que podem entrar, podem colocar uma dúvida, porque ainda há 

escolas onde a luzinha verde e vermelha funciona, em que a direção está sempre 

fechada, eu acho que a direção só deve estar fechada em momentos chave em que nós 

temos que reunir, decidir aí tem que estar fechada nos outros momentos eu acho que o 

diretor não pode criar barreiras, o diretor deve estar sempre disponível para os 

professores, para os pais, para os alunos e funcionários deve estar sempre disponível, eu 

sei que há diretores que dizem que é são ultimo reduto em que só chegam aqueles 

problemas muitos graves, como é lógico não sou eu a resolver os problemas todos não 

devemos ser nós a resolver os problemas todos mas eu gosto de dar a cara. 
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- Qual a articulação/parcerias que faz com as entidades locais e qual a perceção 

que tem das mesmas? 

R: Nessa perspetiva de escola aberta à comunidade, quando eu estou a dar respostas a 

maior parte das respostas são relativamente ao passado, eu acho que a escola cada vez 

mais precisa dos parceiros, a escola cada vez mais precisa da comunidade nesse sentido 

quando a comunidade nos procura nós tentamos sempre primeiro que tudo ser 

simpáticos, resolver e acolher aquilo que eles nos propõem e porquê, porque se nós não 

os acolhermos quando eles nos propõem qualquer coisa nós obrigatoriamente vamos 

precisar deles de certeza absoluta e portanto temos de pensar na moeda de troca se eu 

vou precisar dele eu tenho de o acolher bem, acho que aprendemos uma coisa, nós 

tivemos uma formação em gestão de conflitos e há uma coisa interessante que é, os 

interesses dos outros se forem respondidos por mim ao outro o outro fica muito mais 

satisfeito comigo  e portanto com certeza quando tivermos que trabalhar numa área 

qualquer ele está muito mais recetivo aquilo que lhe vou dizer, portanto nós tentamos 

satisfazer os interesses dos outros. 

 

- Quais são as identidades que têm parcerias? 

R: Nós temos muitas, muitas parcerias temos com o centro do saúde, temos parcerias 

com todas a entidades locais, associações de pais, centro paroquial ou social, com a 

APA, com os escuteiros, e como a nossa comunidade é muito associativa e proactiva, 

portanto nem faria sentido par nós estramos no meio de uma comunidade e não 

fizéssemos ligação pontes com eles, tem corrido muito bem estas parcerias. Esta semana 

terça-feira, acabámos um projeto de percursos alternativos, nós temos percursos 

alternativos desde o  4ºano até 9ºano, a primeira fornada vai acabar este ano, a junta de 

freguesia e uma instituição que tem um projeto financiado de intervenção social fizeram 

connosco desde o primeiro período um projeto interessantíssimo que eles iam lá com 

profissionais o projeto foi financiado pela junta de freguesia, levavam profissionais à 

escola os miúdos iam aos locais dos profissionais para eles perceberem como é que 

eram as profissões. Os miúdos receberam prémios e de fato houve uma interação muito 

boa entre o corpo docente, entre os técnicos dessas instituições, psicólogos,  juristas 
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inclusive e os alunos e eu fui ao finalizar do projeto estavam lá a presidente da junta de 

freguesia e os técnicos que colaboraram no projeto e todos achámos de fato que este 

trabalho em rede, cada vez mais temos de trabalhar em rede, este trabalho em rede faz 

todo o sentido. 

 

 

- Como é que faz a gestão dos recursos humanos/materiais tendo em vista o sucesso 

dos alunos? 

R: Os recursos humanos nós temos que os conhecer  muito bem, a primeira coisa que eu 

faço e mais uma vez falando na perspetiva passada é quando chega um processo à 

escola de um professor eu leio o processo não de uma perspetiva de curiosidade mas ver 

quem é o professor quais as competências que tem adquiridas para além das 

competências científicas e académicas que tem, eu fiz isto porque numa escola onde eu 

estive, é engraçado eu entrei numa escola um ano qualquer numa escola desconhecida 

estava destacada e a diretora dessa escola passado para aí meia dúzia de dias de ter 

chegado o meu processo eu soube porque tinha chegado porque fui assinar, meia dúzia 

de dias depois chamou-me à direção, estava na altura da distribuição dos cargos, e disse-

me que apesar de eu estar há pouco tempo na escola queria-me convidar para ser 

coordenadora de departamento, ela era do meu departamento e, faz falta uma pessoa 

com o teu perfil para liderar o departamento, eu fez-me confusão e disse-lhe que ela não 

me conhecia, e fiz-lhe a pergunta nós não nos conhecemos, ela respondeu que já tinha 

ido ver o meu processo e visto a quantidade de coisas que eu tinha feito, eu tinha feito 

investigação em vários sítios, na altura estava na Católica, tinha feito investigação na 

Alemanha, na França, na Espanha e tinha ganho duas bolsas de investigação, tinha lá os 

relatórios não é, apercebeu-se que tinha ali alguém com quem ela podia contar ou 

diferente um pouco diferente que era habitual. Eu pensei, engraçado quando vim para a 

gestão eu pensei, olha eu vou fazer exatamente aquilo que fizeram comigo, porque eu 

aprendi muito com aquilo que fizeram comigo, acho que é fundamental. Das primeiras 

coisas que eu faço é ver o processo e eu acredito nas pessoas mas sou muito exigente, 

mas acredito e portanto apoio muito, as pessoas que trabalham comigo sabem que se eu 
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as convidar para qualquer coisa e elas dizem que têm medo, tenho receio, a primeira 

coisa que eu digo é não se preocupem que eu oriento, eu apresento caminho a partir do 

momento em que sinto que já tens autonomia eu liberto-te, eu tento conhecer as pessoas 

para depois as mobilizar ajudo-as porque uma lança-las às feras é muito complicado, é 

mais ou menos neste género. 

 

- Como é que está organizado o órgão de gestão do agrupamento neste momento? 

R: Nós neste momento, portanto ainda nos estamos a conhecer, somos cinco pessoas, 

duas pessoas são desta escola, eu convidei um elemento desta escola e pedi-lhe para 

convidar uma outra pessoa da sua confiança, são duas pessoas que já trabalhavam nesta 

escola no órgão, eu trouxe mais duas pessoas do outro agrupamento e ainda nos estamos 

a conhecer e eu acho que as pessoas só se fortalecem  quando se conhecem mesmo e 

quando ultrapassam dificuldades porque eu acho que as pessoas conhecem-se, mas, 

fortalecem-se quando ultrapassam essas dificuldades, mas ainda só estamos na fase de 

conhecimento de enamoramento, mas as coisas estão a correr bem, porque 

fundamentalmente as pessoas são profissionais e se nós formos profissionais é já um 

passo muito grande para ultrapassarmos os problemas e portanto a primeira coisa que eu 

fiz quando cheguei aqui foi ouvir e delegar competências, temos mesmo uma delegação 

de competências escrita, fizemos mesmo uma delegação de competências, nós reunimos 

quase sempre às terças-feiras só não reunimos quando não há tempo, mas debatemos os 

assuntos mesmo que o assunto, por exemplo eu e o colega "X" somos da área do 

administrativo, contudo se eu tiver uma decisão que vá formalmente decidida em 

administrativo eu gosto sempre de ouvir as pessoas que não são do administrativo, 

porque é assim e isto no que diz respeito aos pais, se nós partilharmos as nossas 

decisões com os outros e se ouvirmos os vários contributos antes de tomarmos uma 

decisão a decisão com certeza sai melhor porque não é só pensada por nós e evita que 

no final da tomada de decisão haja conflitos, porque, ou seja, já limámos os conflitos 

todos e portanto no final ninguém me pode acusar de não os ter ouvido ou de não 

termos tomado o melhor caminho para tomar aquela decisão, eu acho que é pelo meu 

feitio que gosto de ouvir os outros.  
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- Quais as são maiores dificuldades que sente neste momento com a agregação das 

escolas? 

R: As maiores dificuldades são a falta de tempo, a falta de tempo para, eu para mim a 

maior dificuldade neste momento é, eu sou, e dando um exemplo de mãe, apesar de ser 

uma mãe que dou muita autonomia ao meu filho e fato disso é com 14 anos tirou a carta 

e comprei-lhe uma mota para ele ter autonomia e para eu própria ter autonomia, na 

escola também dou muita autonomia às pessoas mas, eu sinto que não estou a dar 

atenção neste momento, como sou muito presente não estou a dar atenção suficiente às 

escolas do anterior agrupamento, primeiro, primeiro problema é esse e quando vou às 

escolas as pessoas dizem-me, que sentem a minha falta, para mim, sobretudo gostava 

que elas não dissessem isso porque estão a magoar a coordenador sobretudo quando 

dizem na frente dela e isso esta me a magoar e isto é uma dificuldade para mim, 

segundo por consequência é a falta de tempo para conseguir apreender e apreender os 

novos desafios que são o secundário que é toda a legislação inerente ao secundário, aos 

profissionais, aos cursos noturnos, portanto como eu gosto, não é fazer tudo porque é 

impossível, mas gosto de ter conhecimento de tudo esta é a minha grande dificuldade, 

ou seja, os dias deveriam ter não 24 horas mas sim 48 horas. Uma autonomia 

supervisionada.  

- Qual a visão que tem sobre o atual agrupamento? 

R: Ainda ontem eu tive um conselho geral no outro agrupamento, tive um conselho 

geral aqui há pouco tempo, disse algo diferente porque já decorreram mais alguns dias e 

aquilo que acho é o seguinte: eu acho e foi um projeto nosso, foi um projeto que nós 

apresentamos no conselho geral do no outro agrupamento, se agrupássemos queríamos 

agrupar com esta escola, muitas pessoas não entenderam sobretudo aqui é natural que 

não atenderam, apresentamos o projeto no ministério de educação, aprovou e quando 

aprovou eu disse, pelo menos mesmo que eu não seja envolvida no processo, já ganhei 

alguma coisa e porquê, porque eu acho há uma caminho ou seja, neste momento eu 

consigo entender melhor o processo, se já concordava com os agrupamentos no sentido 

que nós conhecemos muito melhor os alunos que nos acompanham desde os 3 anos até 
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ao 9ºano, neste momento compreendo muito melhor porque a maioria dos nossos alunos 

vão vir para aqui e vão fazer aqui toda a sua escolaridade obrigatória até ao 12ºano, 

disso é exemplo o quê, nós temos aqui alguns alunos, porque vieram para cá, têm vindo 

para cá nos últimos anos não muitos mas alguns, quando me vêm no recreio dão-me um 

abraço e ficam contentes e eu fico contente porque sei o nome deles, ou seja, eu acho 

que o fato de todos os professores terem um conhecimento mais profundo dos alunos 

quando chegam às outras escolas, porque vai haver necessariamente reuniões, ou seja, 

nós no 4ºano reunimos com os professores de 5ºano, obrigatoriamente aqui os 

professores de 9ºano vão ter que reunir com os professores de 10ºano, a articulação tem 

que ser  feita porque o conhecimento também passe, o conhecimento dos alunos passe e 

isso só pode ser bom, acho que a continuidade da escolaridade, o fato de os alunos que 

vão para uma escola onde os conhecem onde eles não são desconhecidos, onde os pais 

podem vir pedir por exemplo, vir pedir se estes alunos podem continuar na mesma 

turma. Para mim o agrupamento faz todo o sentido, eu acho é que devíamos ter mais 

condições, devíamos ter mais horas, saiu ontem o despacho, está para sair o despacho eu 

já o estive a ler quase na totalidade, devia haver mais condições, nós devíamos ter mais 

condições nomeadamente, apoio jurídico mais próximo, nomeadamente mais 

assessores, devia haver mais condições para que nós não executássemos tanto, porque 

um diretor teoricamente não deve executar quase nada, deve conceber, deve pensar, 

deve circular pelas escolas, deve aperceber-se do clima para depois poder decidir. Nós 

ainda executamos muito e não nos são dadas condições suficientes, isto é o grande 

problema para mim.  

- Considera que o trabalho que desenvolve é suficiente e eficaz ou gostaria de 

poder atuar de forma diferente? 

R:No que diz respeito ao outro agrupamento, a escola pública só pode ser eficaz se tiver 

determinadas características que não tem, contrariamente aos colégios, nós não 

podemos escolher alunos porque é escola de todos e para todos, não podemos escolher 

famílias e não podemos escolher professores, basta estes três critérios para que aquilo a 

que nós vulgarmente chamamos eficácia ou eficiência não exista tanto nas escolas 

públicas, sobretudo uma escola pública no contexto em que nós estamos, não vamos 

falar numa escola pública como no centro de Lisboa, porquê, porque as escolas públicas 

no centro de Lisboa, têm a massa cinzenta deles é diferente da nossa massa cinzenta, 
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portanto a eficácia infelizmente do sistema educativo em Portugal ainda se mede muito 

pelos resultados escolares, não pela diferença do aluno, se nós medíssemos a diferença 

do aluno quando entra na nossa escola e o produto de quando sai, com certeza nestas 

escolas de província ou suburbanas, o capital que o aluno adquiriu era maior do que 

com certeza do que uma escola do centro de Lisboa, nomeadamente da de Benfica da 

mais cotada no ranking, o problema é que nós medimos os resultados escolares pelos 

resultados escolares. Portanto o que é ser eficaz em educação é muito complicado, há 

dois dias estive numa festa do agrupamento, foi-me bater às costas um aluno  e eu disse-

lhe já não o via há algum tempo perguntei-lhe onde tem andado ao que respondeu que 

estava no 12ºano, era um aluno que esteve na nossa escola, quase todos os dias partia 

um vidro era um terror, são esses terrores que nós quando eles chegam a este estádio de 

desenvolvimento nós dizemos assim, vale a pena, valeu a pena nós não termos 

desistido, termos lutado e de fato está aqui o produto. Há escolas que só têm meninos de 

olhos azuis, cabelos louros, filhos de papás e de mamãs onde já vão formatados para 

serem bons alunos, a maioria dos nossos alunos vão formatados para serem alunos 

médios e temos uma minoria que vão formatados para serem bons alunos, de fato a 

eficácia das escolas é difícil de medir. 

 

 

 

- Como lida com essa diferença?  

R: É tentarmos motivar os alunos, os professores e os funcionários a lidar com essa 

diferença é todos os anos pensarmos em novas estratégias para ver se dá melhores 

resultados e às vezes nem sempre temos bons resultados, nós todos os anos tentamos, há 

uma coisa que é para além das variáveis que a bocado falava o aluno é uma variável, o 

professor é uma variável, que nós não conseguimos controlar, o conselho de turma é 

uma variável que nós não conseguimos controlar, eu costumo dizer que quando uma 

turma é boa é porque conseguimos encontrar nas várias variáveis que nós não 

conseguimos controlar, um bom conselho de turma, um bom conjunto de pais e um bom 

conjunto de alunos. Se nós tivermos isto tudo junto nós temos de certeza absoluta uma 

boa turma, mas nós muitas vezes não conhecemos os alunos, os professores os pais que 

nos chegam, mas todos os anos tentamos encontrar novas estratégias e eu vou dar o 
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exemplo para melhorar. Mas a outra variável que nós não conseguimos encontrar é o 

grau de dificuldade do ano e nós fazemos relatórios no final quando saem as notas, 

todos os anos os exames são uma variável que nós não conseguimos controlar e têm 

sido tão variáveis, o grau de dificuldade dos examos têm sido tão variáveis que os 

professores muitas vezes nem sequer sabem qual o tipo de matéria que eles vão ensinar, 

e portanto, é uma variável muito condicionante para o sucesso educativo dos alunos e 

para o sucesso dos professores. Por exemplo, nós este ano tivemos um conjunto de 

alunos no 5ºano e no 7ºano que são os alunos que mais problemas nos dão, que 

gostávamos de controlar de outra forma, tivemos um projeto de gestão  de conflitos, 

este ano passado no outro agrupamento e dando continuidade a este projeto para o ano 

vamos ter um gabinete de gestão de conflitos só formado por alunos, para além disso no 

início do ano já consegui mover os tais parceiros da comunidade, junta de freguesia, 

escuteiros para fazermos uma iniciativa no início do ano que é juntar, professores pais e 

alunos só da escola básica que é onde nós temos mais problemas comportamentais, 

9ºano não, quando chegam ao 9ºano já têm os problemas limados, mas 5º,6º,7º e 8º anos 

são os piores. Vamos durante uma parte e até ao jantar, vamos ter um jantar coletivo 

feito pelos escuteiros, vamos fazer jogos sociais, porque eu acho que se os professores, 

os alunos e os pais se conhecerem noutro ambiente de uma forma também formal, ou 

seja, sem perder o respeito pelo o outro, eu acho que conseguimos conhecer o professor 

de outra forma, conhecer o pai de outra forma e com certeza conseguimos ganhar mais o 

respeito por ele, se nós não conhecermos o outro como é que sabemos se gostamos dele 

se não o conhecemos, e portanto vamos jogar com mais uma estratégia para ver se a 

gente consegue melhorar, ou seja é todos os anos pensamos em estratégias, envolver os 

pais, sem os pais a escola não funciona. Acho que uma das pedras fundamentais do bom 

funcionamento da escola é a intervenção dos pais, cada vez maior. 

 

 

- Percebi durante a observação que alguns alunos estavam a deixar a vossa escola, 

fazem algum tipo de marketing para evitar essa situação?  

R:Fazemos marketing, esta escola sempre fez, já fazia na nossa escola, nós sempre 

abrimos as portas à escola secundária, e esta era uma escola que ia sempre à nossa fazer 

a apresentação de cursos e áreas de prosseguimentos de estudo, este ano para além 
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daquilo que já fazia, vamos a todas as escolas da área fazer a publicidade, fizemos mais 

uma coisa que foi a uma escola aberta à comunidade, ou seja, tivemos o sábado e 

marcámos com as escolas que visitámos, marcamos com elas a vinda dos alunos cá, só 

da outra escola vieram 30 alunos das outras escolas vieram um grupo de 18 ou 19 de 

outra 15 ou 16 alunos, aquilo que sei ontem como tive conselho geral, se havia alguns 

resistentes sobretudo alguns bons alunos, a outra escola é nova tem várias atividades, 

teve intervenção da parque escolar, mas ontem dois pais de dois bons alunos disseram, 

aquela atividade fizeram com que ganhassem os nossos filhos, ou seja, eu acho que 

todas as escolas têm que fazer marketing, neste momento com a perda de alunos e com 

a baixa de natalidade todas as escolas têm de fazer marketing, já a nossa outra escola 

também faz, fazemos reuniões, no outro dia fizemos uma reunião numa escola do pré-

escolar porque estávamos a sentir que daquela escola estavam-nos a sair muitos alunos, 

fomos lá dizer vamos ter uma escola nova não abandonem a nossa escola e os pais 

gostaram. Portanto aderiram muito mais, as escolas têm de fazer marketing. 

 

 

 


