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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi realizar um trabalho de projeto sobre a visão de um 

diretor de um Agrupamento de Escolas de Território Educativo de Intervenção 

Prioritária (TEIP), em relação à sua autonomia e contratualização. O trabalho incidiu 

sobre um diretor, num Agrupamento de Escolas que integra o programa TEIP desde o 

ano letivo de 2009/2010. Devido à especificidade do programa TEIP em relação à sua 

autonomia e contratualização, foi do nosso interesse compreender e identificar a visão 

do diretor, na regulação educativa do agrupamento em causa. 

Realizou-se uma investigação de cariz qualitativa, em formato de estudo de caso, 

pois analisou-se unicamente um diretor. Sendo esta uma investigação descritiva, as 

técnicas utilizadas para a recolha dos dados foram uma observação, uma entrevista 

semiestruturada e análise documental, valorizando todas as informações e detalhes 

efetuados. O processo de investigação teve as seguintes fases: estabelecimento do 

contato inicial com o diretor para recolha de dados; análise documental e aplicação da 

observação e entrevista ao diretor; análise e síntese da informação recolhida, permitindo 

esclarecer a seguinte problemática, como é que um diretor de um agrupamento TEIP 

gere o contrato de autonomia em prol da sua visão. 

Esta investigação permitiu tirar as seguintes ilações: o diretor assume a sua 

profissão ocupando-a em que a sua formação profissional ainda é feita à base da 

experiência no terreno. Na visão do diretor identificou-se que o programa TEIP é um 

reforço importante para a melhoria da qualidade de ensino do agrupamento mas a sua 

contratualização e burocracia dificulta o seu desenvolvimento. Um perfil “aberto”, 

disponível e “bom” conhecedor da sua comunidade educativa é o ideal para um diretor 

de um agrupamento TEIP. 

 Conclui-se que um diretor deverá ser um “catalisador” das sinergias entre a 

tutoria e a sua comunidade mantendo sempre uma postura acessível em prol do 

benefício comum.  

 

 

PALAVRAS - CHAVE: Autonomia, Contratualização, TEIP, Diretor 
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ABSTRACT 

 

The aim of the study was to undertake a project about the vision of the director 

of a cluster of Schools included in the Educational Priority Intervention Programme 

(TEIP), regarding its autonomy and contracting since 2009.  

Due to this specific programme TEIP, school autonomy is integrated in a special 

contract with the Ministry of Education and, thus, our interest was to understand and 

identify the director's vision, and the educational regulation for this school cluster. 

We conducted a qualitative research, a case study. Since this is a descriptive 

investigation, the techniques used for data collection were the observation, a semi-

structured interview and document analysis, valuing all the information and details 

available. The research process followed these phases: establishment of initial contact 

with the director for data collection, analysis of school documents, the observation of 

the director’s working day with full note-taking and semi-structured interview of the 

director. The analysis and synthesis of the information collected allowed for clarifying 

how the director of a cluster TEIP manages the school autonomy, regulated by the 

contract, and his willingness to fulfill his vision. 

From the results of this study it seems that the director takes into account the 

importance of professional development done on the basis of field experience. 

According to the director's vision, the programme TEIP is an important reinforcement to 

improve the teaching quality of the school cluster but its contracting limitations and 

bureaucracy are a barrier to its development. He presents an "open" and available 

profile and with a knowledge of the educational community which is very important for 

a director of a TEIP. 

We concluded that a director must be a "catalyst" of synergies, a mentor for the 

community, while maintaining a posture of accessibility for the benefit of all involved 

in the education process. 

 

 

 

KEY WORDS: Autonomy, Contracting, TEIP, Director 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo, efetuado no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação - 

Administração Educacional pretendeu analisar a visão de um Diretor de um Agrupamento de 

Escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), cujo estatuto legal resultou 

de um processo de contratualização com o Ministério da Educação e Ciência (MEC). 

Processo regulamentado no Programa TEIP3 e que permite um reforço de autonomia e o 

desenvolvimento de um Projecto Educativo de Agrupamento centrado em planos de melhoria 

que visem: a melhoria da qualidade da aprendizagem traduzido no sucesso educativo; 

combate ao abandono escolar; criação de condições para a transição para a vida ativa; e a 

articulação com os parceiros sociais e educativos. 

 Como professor sempre me despertou a curiosidade em conhecer melhor o trabalho do 

diretor de um Agrupamento de Escolas, principalmente na forma como gere o seu 

estabelecimento de ensino. Barroso (2005, 146) identificou o diretor/gestor escolar como um 

ator “rico” em ações e apontou-nos a necessidade em identificar as “competências necessárias 

ao correto exercício deste cargo, tendo em vista determinar normas de seleção ou definir 

programas de formação”. Neste sentido foi do meu interesse desenvolver um projeto de 

pesquisa sobre o trabalho e a visão de um diretor.  

Como docente de um Agrupamento de Escolas TEIP também desencadeou em mim o 

interesse em aprofundar quais as implicações, que autonomia e contratualizações específicas 

de um Agrupamento de Escolas TEIP podem ter na visão do diretor em relação ao seu 

estabelecimento de ensino. Desde os anos oitenta, que a autonomia das escolas é referenciada 

na Lei de Bases do Sistema Educativo, através do Dec.-Lei n.º46/86, de 14 de outubro, no 

art.º 3º. Alínea g) “descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas educativas, de 

modo a proporcionar uma correta adaptação às realidades”. Os TEIP como programas com 

autonomia própria foram criados em 1996, atualmente já na 3ª geração, conhecido como 

TEIP3. De acordo com o Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro, “o programa 

TEIP3 desenvolve-se a partir do ano letivo de 2012-2013…pretende-se alargar a medida e 

reforçar a autonomia das escolas…para a implementação de projetos próprio, promotores da 

aprendizagem e do sucesso educativo, de modo a assegurar maior eficiência na gestão dos 

recursos disponíveis e maior eficácia nos resultados alcançados”. Desta forma relevou-se 

importante analisar o diretor e a sua visão, no seu papel como gestor de um estabelecimento 

de ensino, integrado num contexto específico como são os agrupamentos TEIP. Álvarez 
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(1998) define visão como um dos pilares da liderança que tem como uma das variáveis 

organizativas e estruturais a forma como um diretor orienta, como dá seguimento, como 

proporciona recursos e avalia o currículo que se desenvolve no agrupamento.  

 

 

PROBLEMÁTICA DO ESTUDO  

 

 Para Barroso (2005, 145) “os estudos sobre os gestores/diretores de escolas constituem 

uma das linhas de investigação mais desenvolvidas no domínio da Administração 

Educacional. Em Portugal, embora diminuta, esta investigação tem-se desenvolvido 

igualmente, associada, em particular, à análise de diferentes “modelos de gestão” e ao modo 

como os professores chamados a desempenhar estes cargos constroem a sua identidade 

profissional e exercem a sua função”. O mesmo autor, em 2011 considerou o cargo de diretor 

como tema importante para análise das políticas educativas. Em Portugal o cargo de diretor 

escolar tem sofrido ao longo dos tempos alterações no seu processo de eleição. Atualmente, 

legislado pelo Dec.-Lei 75/08, de 22 de abril e republicado pelo Dec.-Lei n.º 137/12, de 2 de 

julho, destacou que o diretor deverá ser eleito por um conselho geral (“órgão comunitário”). O 

eleito deverá ser um professor com experiência ou formação em gestão escolar. A eleição do 

diretor, como cargo unipessoal, veio auferir-lhe uma dimensão de maior autonomia e 

relevância, tornando-se o “rosto” do Agrupamento. Esta questão tem sido bastante criticada, 

principalmente por parte dos sindicatos, pela forma como são atribuídos mais poderes a um 

único ator escolar, mas segundo o MEC o diretor possui esses poderes, mas a sua política será 

sempre analisada pelo conselho geral, que poderá apoiar ou não.   

 Segundo Álvarez (2006) a qualidade e liderança em educação poderão ser 

identificadas através de vários indicadores sistematizados em dois âmbitos: um relativo a 

resultados e outro relativo à organização. Um dos indicadores de qualidade relativo à 

organização refere-se à visão da escola, dos seus valores e princípios.  

 

“Poderíamos definir o diretor de uma escola que apresenta resultados de qualidade 

como profissional que exerce a autoridade que lhe confere a liderança institucional…com 

capacidade para implicar os seus colaboradores num projeto de futuro que lhes crie ilusão e 

lhes proporcione segurança educativa.” 

       Álvarez (2006, 107) 
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Para este autor, “criar ilusão” consistiria em partilhar a sua visão com os seus colegas. 

A conjugação da sua visão para a escola conjuntamente com os seus valores formam um 

movimento de qualidade e eficácia, como elementos essenciais da liderança do diretor. A sua 

partilha conjuntamente com a participação dos outros professores e atores educativos permite 

ao diretor criar uma liderança partilhada. 

Na conjuntura atual, dada a importância e poder que um diretor de agrupamento 

poderá assumir e seguindo esta linha de investigação, pretendemos analisar a visão do mesmo 

para com a sua organização escolar. O sujeito no qual este estudo foi sustentado exerce as 

suas funções de diretor num agrupamento de escolas TEIP. 

Para Ferreira e Teixeira (2010), os TEIP foram criados em 1996, inspirados nas Zones 

d’Éducation Prioritaires (ZEP), em França e das experiências compensatórias desenvolvidas 

nos EUA, para lutarem contra o insucesso escolar, através de uma política de discriminação 

positiva. O Despacho 174-B/ME/96 de 8 de julho deu origem às escolas/agrupamentos TEIP e 

desta forma ter acesso a uma maior autonomia, havendo uma descentralização do poder. 

Barroso (2000) define que essa descentralização ou política de autonomia das escolas visavam 

modernizar a gestão do sistema e das escolas, permitindo formas mais eficazes de controlo, 

através de processos de contratualização e avaliação. 

Como referido anteriormente, os TEIP possuem uma autonomia própria que lhes 

permite uma organização e gestão diferenciada do resto dos agrupamentos de escolas 

públicas. A autonomia dos TEIP é contratualizada, entre o diretor e o MEC. Neste contexto 

identificou-se a seguinte problemática: 

 

 Como é que um diretor de um agrupamento TEIP gere o contrato de autonomia 

em prol da sua visão? 

 

 No âmbito desta problemática, entendeu-se que faz todo o sentido estudar o diretor, 

enquanto entidade unipessoal no poder decisivo de um agrupamento; a sua visão como 

indicador de qualidade relativo à organização escolar; a autonomia como modo de regulação 

do agrupamento; a especificidade dos TEIP e a sua contratualização com MEC. 
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OBJETIVOS DE ESTUDO 

 

 Este estudo centrou-se na visão de um diretor escolar num agrupamento de escolas 

TEIP. Neste contexto fez todo o sentido analisar o papel dos diretores em relação à conjuntura 

organizacional dos TEIP com os seus contratos de autonomia. Em que documentos se 

apoiavam? Que negociações/relações estabeleceram que lhes permitissem criar condições de 

sucesso educativo? 

 

Neste sentido pretendeu-se: 

- Compreender a visão do Diretor quanto ao seu percurso profissional; 

- Identificar e analisar a visão do Diretor quanto ao programa TEIP; 

- Conhecer a visão do diretor quanto à autonomia e contratualização num agrupamento 

TEIP; 

 - Identificar e analisar o perfil de um diretor de um agrupamento TEIP. 

 

 

ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Este estudo é composto pelos seguintes capítulos: revisão da literatura; metodologia; 

análise e discussão dos resultados e conclusão. A revisão da literatura destinou à 

contextualização teórica do estudo com bases em estudos e investigações já efetuadas na 

sequência das linhas orientadores do estudo sobre a visão do diretor como indicador de 

qualidade relativo à liderança organizacional de um agrupamento e a especificidade contratual 

e autónoma do programa TEIP. 

A metodologia destinou-se, primeiro, à sustentação científica do estudo, onde se 

apresentou uma breve revisão da literatura sobre a importância da investigação em educação; 

da investigação qualitativa e do “formato” de estudo como é o estudo de caso; em segundo ao 

desenho da investigação e os procedimentos utilizados para a recolha de dados.  

A análise e discussão dos resultados destinaram-se, num primeira fase para a 

apresentação descritiva dos dados recolhidos, a partir da análise documental (Projeto de 

Intervenção do Diretor, Projeto Educativo e Contrato-Programa do TEIP), da observação de 

um dia de trabalho do diretor e de uma entrevista semiestruturada ao próprio. A descrição dos 

dados recolhidos permitiu-nos posteriormente apresentar uma análise conjunta dos mesmos.    
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 A conclusão destinou-se às considerações finais referentes ao estudo, os objetivos e a 

importância dos mesmos. Apresentaram-se ainda as limitações do estudo e futuras propostas 

de investigações sobre a temática, propondo algumas linhas de orientação que poderão 

potenciar a análise da visão do diretor, como indicador de qualidade na liderança organizativa 

de um agrupamento. 
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I – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Relativamente ao contexto teórico, pretendeu-se resumir o conhecimento já alcançado 

sobre os assuntos diretamente relacionados com o estudo. A investigação centra-se no Diretor 

Escolar e na sua visão como indicador de qualidade na organização de um agrupamento com 

uma autonomia específica, por integrar um programa TEIP. Constituída por três partes, 

iniciou-se com uma abordagem à imagem do diretor, partindo do conceito de liderança do 

mesmo. A sua visão como um dos pilares da liderança, no qual tentamos reunir conceitos 

sobre a mesma. De seguida aprofundamos o conceito de autonomia como instrumento do 

modo de regulação das escolas e a sua evolução legislada. Por fim analisamos o programa 

TEIP, que consiste num contrato-programa, com autonomia própria, por parte da escola com 

o MEC.  

Por estas razões tornou-se visível o interesse em investigar qual o nível de impacto do 

mesmo na visão do diretor, na forma como gere a organização do seu agrupamento. É neste 

prisma que desenvolvemos a nossa pesquisa bibliográfica sobre a visão do Diretor, no seu 

contexto escolar. 

 

  

1. DIRETOR ESCOLAR 

 

“El director del centro es el piloto que interviene en todos los aspectos de la 

navegación, fijando el rumbo con un proyecto educativo en función del conocimiento que 

tiene de su embarcación, de la tripulación, de las corrientes y los arrecifes”. 

     Woycikowska et al (2008, 15)  

  

 Barroso (2005, 146) verifica que o estudo sobre as funções do diretor/gestor escolar 

tem sido ‘rica’, pois há um interesse enorme em reconhecer e identificar a importância do 

cargo para o sucesso educativo nas escolas. Há a necessidade de identificar as “competências 

necessárias ao correto exercício deste cargo, tendo em vista determinar normas de seleção ou 

definir programas de formação”.  

Contextualizando a evolução do conceito de diretor até aos nossos dias foi necessário 

recuar até ao início do século XX. Período que antecede a implantação da República, em 

1910, em que a gestão das escolas era realizada por reitores e diretores nomeados pelo 

governo. Após a implantação da República houve várias tentativas, a escolha dos diretores 



7 

 

para a gestão das escolas tornou-se democrática, a serem os próprios professores a escolherem 

o diretor e não ser o Estado a nomear. Durante o Estado Novo os diretores eram 

representantes políticos e administrativos do Estado. A revolução de 25 de abril de 1974 levou 

a várias alterações, tendo sido criado, mais tarde a Lei de Bases do Sistema Educativo, através 

do Dec.-Lei n.º46/86 de 14 de outubro que veio aperfeiçoar o modelo de gestão democrática 

das escolas. Descrito no Dec.-Lei n.º172/91 de 10 de maio, os órgãos de direção, 

administração e gestão dos estabelecimentos de ensino e das áreas escolares eram o conselho 

de escola ou de área escolar, que era responsável por eleger o diretor executivo entre os 

representantes dos docentes que o integravam. Em 2008, ao abrigo do decreto-lei n.º75/2008 

de 22 de abril, passou a haver a eleição de um único representante para o papel de diretor. 

Este representante, para se candidatar ao cargo teria de apresentar o curriculum vitae e um 

projeto de intervenção para o agrupamento, em questão. Para além deste novo formato de 

eleição do representante máximo do agrupamento, passando de um grupo (conselho 

executivo) para um indivíduo (diretor), a eleição continua a ser democrática. A alteração do 

formato e do número de eleitores é que foi alterado. A eleição anteriormente era realizada 

pelos docentes e assistentes, o que deixou de acontecer, passando a ser o conselho geral a 

eleger. Este é o órgão superior do agrupamento, que é constituído por 21 elementos, 

pertencentes à comunidade escolar, não unicamente professores, mas também assistentes 

operacionais, representantes dos pais/encarregados de educação, representantes dos órgãos 

administrativos locais e representantes da comunidade. Para se qualificarem ao cargo de 

diretor os candidatos deverão ser detentores habilitação profissional, experiência 

correspondente a pelo menos um cargo de direção, ou três anos como diretor pedagógico e um 

currículo relevante na área da gestão e administração escolar.     

Atualmente vigora o Dec.-Lei 137/12 de 2 de julho, que define o diretor como “o 

órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial”. Compete ao diretor apresentar e elaborar um projeto 

educativo, conjuntamente com o conselho pedagógico, para o seu mandato, tendo em 

consideração as necessidades e potenciais do agrupamento. Também lhe compete definir o 

regime de funcionamento e todas as tarefas relacionadas com o agrupamento. É o principal 

representante do agrupamento e pode delegar e subdelegar competências. Para além das 

competências, o diretor tem o direito específico de cumprir e fazer cumprir as orientações da 

administração, mantendo a hierarquia do agrupamento informada e integrada nas atividades 

do agrupamento e assegurando que todos os atos praticados são segundo a lei e no benefício 
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da sua comunidade educativa. Um mandato de diretor tem a duração de quatro anos, que pode 

ser reconduzido sem ser necessário realizar nova candidatura. O seu mandato pode ser 

consecutivo até quatro mandatos.     

Para Cattonar (2006), as escolas ou agrupamentos são vistos cada vez mais como 

lugares onde os seus atores são mobilizados para trabalharem juntos, para obterem melhores 

resultados escolares dos seus alunos e ao mesmo tempo serem responsabilizados pelos 

mesmos. O diretor, por sua vez, deve gerir e capacitar o envolvimento de todos para o bem 

comum. Este modelo de administração assim o obriga, redefinindo a postura em que o diretor 

não se limita a ser somente administrador e gestor, mas também, a possuir outros papéis tais 

como “animador pedagógico”, “chefe de estabelecimento pedagógico”, e “agente de 

mudança”. 

 O autor afirma que, os diretores consideram que as transformações que a escola 

pública tem sofrido ultimamente, lhes provocaram um aumento da carga de trabalho (mais 

tempo despendido, alteração na maneira de gerir, maior interesse pelas relações com o meio) 

e no desenvolvimento das suas competências (exigência de novas capacidades de adaptação). 

As tarefas de um diretor estão cada vez mais voltadas para a supervisão dos professores, 

gestão das relações com os pais, desenvolvimento de parcerias com o meio local e promoção 

da escola na comunidade. Para a realização do papel de diretor, segundo WoyciKowska et al 

(2008), este deve saber responder a quatro necessidades, para conseguir dirigir o seu 

agrupamento: o diagnóstico do sistema, de forma a identificar as necessidades e 

potencialidades do agrupamento; por em prática projetos de intervenção que envolvam os 

outros de forma a reforçar o envolvimento coletivo; acompanhar todos os processos, recriando 

e apoiando-se em novos modelos de legitimação e afirmação; e criar momentos de debate das 

ações coletivas para que todos possam ter oportunidade de expor as suas ideias. 

 Para se qualificar um diretor escolar devemos primeiro enquadrá-lo como um 

profissional docente que se candidatou ao cargo. Como está referido, no Dec.-Lei 137/2012, 

de 2 de julho, no Artigo 21.º, número 3, só docentes ou professores profissionalizados é que 

podem ser opositores ao cargo de diretor: 

 

 “Podem ser opositores ao procedimento concursal referido no número anterior 

docentes de carreira do ensino público ou professores profissionalizados com contrato por 

tempo indeterminado do ensino particular e cooperativo, em ambos os casos com, pelo 

menos, cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de funções de administração e 

gestão escolar.”  
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 Logo, um diretor começa por ser um docente ou professor que exerce a sua profissão. 

Numa análise ao perfil de desempenho que um docente deve ter, Campos (2003) apresenta a 

definição politicamente aceite na formação de professores, em junho de 1999, que definia o 

professor como: 

 

  “um profissional cujo conhecimento específico da profissão encontra na 

investigação uma das suas referências, que constrói as suas práticas de modo adequado à 

especificidade de cada contexto e à singularidade de cada situação (professor como 

“problem solver”), que reflete sobre a sua prática apoiando-se na investigação e que 

participa em projetos de investigação relacionados com o ensino, a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos.” 

       Campos (2003, 73-74)    

  

 O autor releva o diretor para um patamar, que ao qualificarmo-lo já devemos ter como 

referências o “perfil profissional” de um docente, que desenvolve a profissão ao nível da sua 

qualificação e de acordo com a área de atuação. Mintzberg (2009) vai mais longe na análise 

de um diretor escolar que o qualifica como um gestor que corresponde e se enquadra nas 

seguintes características: 

- costumam trabalhar num ritmo acelerado; 

- as suas atividades são tipicamente caraterizadas como breves, variadas, fragmentadas 

e descontínuas, mas normalmente orientadas para a ação; 

- preferem a informação informal, especialmente fornecida oralmente (pessoal, por 

telefone) ou electronicamente (e-mail); 

- ter um bom conhecimento das relações com os colegas e associados e a hierarquia 

dessas relações; 

- o gestor nem é um condutor nem uma marionete (a forma como lidera os outros é 

mais controlada do que descontrolada). 

  

 Para o autor (ibid 2009, 197) a forma de um diretor assegurar uma gestão de sucesso, 

este deve possuir as seguintes qualidades: corajoso, cometido, curioso, carismático, 

inspirador, visionário, reflexivo, perspicaz, colaborativo, inovador e proativo. Se conseguir 

reunir o máximo destas qualidades e adaptar-se ao ritmo de funcionalidades descritas 

anteriormente, pode-se afirmar que, esse diretor possui as condições necessárias para liderar 

um grupo de trabalho através de uma liderança ativa e consistente. Em relação ao diretor ou 
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líder, Formosinho et al (2000) define que é através do seu projeto educativo, enquanto 

documento escrito, que valida os seus objetivos como cultura de escola, de uma forma não 

imposta mas esclarecendo os seus pontos de vista. Barroso (1992, 33), citando Éthier defende 

esta posição referindo-se ao projeto educativo como “a pedra angular desta nova maneira de 

gerir a escola”. 

 

  

1.1 LIDERANÇA DO DIRETOR 

 

“Leadership cannot simply delegate management; instead of distinguishing 

managers from leaders, we should be seeing managers as leaders, and leadership as 

management practiced well.” 

       (Mintzberg, 2009, 9) 

 

 O autor relevou-nos para um patamar de liderança, como a “boa” prática de um 

diretor/gestor. Uma boa prática de gestão é considerada uma boa liderança. Define que a 

gestão e liderança são vistas em conjunto, relacionando-se de tal forma que se torna difícil 

distinguir uma da outra. O próprio autor chama a esta relação, de “communityship” (ibid, 

2009, 9).   

Mintzberg relacionou a gestão como uma prática em três pilares: art (capacidade de 

visão e criatividade); science (capacidade de análise das evidências ou dos dados 

apresentados); e craft (experiência, prática e capacidade de aprendizagem e adaptação). Na 

mesma linha de pensamento, Sanches (2009, 104) apresentou a liderança baseada em três 

pilares: “desenvolvimento da capacidade de adaptação da escola aos contextos de 

indeterminação; orientação para o conhecimento; e realização da sua missão como 

organização aprendente.” Para a autora a liderança deve ser democrática, orientada para as 

pessoas, para a medição complexa das tensões e dos conflitos; que capacite e potencie o 

envolvimento e empenhamento das pessoas. Caso esta seja excessivamente permissiva, 

normalmente é facilitadora do caos organizacional. Se for demasiado estrutural e de controlo 

forte não permitirá muita criatividade. A liderança da escola é a via de “redenção social”, da 

qual e na qual se espera que seja a salvação da sociedade e a solução dos males da educação.  

A Liderança, (ibid, 2009) poderá ser classificada segundo as seguintes dimensões e 

categorias: estratégias de eficácia funcional; redes interacionais; interdependências; 

democratização; (re)orientação comunitária e integração de saberes profissionais. Como 
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estratégias de eficácia funcional pode-se classificar a liderança de acordo com os 

acontecimentos, com as situações novas e com a forma como a escola intervém, desde a 

intervenção atempada à escolha de melhores pedagogias ou pessoas “certas” para os lugares 

“certos”. As redes interacionais estabelecidas podem ser classificadas como profissionais, 

afetivas ou emocionais e como comunicação dialógica. Como interdependências podem ser 

categorizadas no sentido de comunidade, de projetos, parcerias, estratégias ou negociações 

com o MEC. Na democratização através dos seus valores na forma como participa, como 

tolera, como co-responsabiliza, como é solidário e como “traz” a paz ou a harmonia. Na 

(re)orientação comunitária pode ser caraterizada a sua liderança na sensibilidade às 

desigualdades sociais, à coesão social, à inclusão e à capacidade de atração da diversidade 

escolar. Por último, na integração de saberes profissionais a liderança pode ser classificada 

quanto à especialização profissional, aos alunos e professores, à comunidade e à escola como 

organização. Segundo Sanches (1998) a maioria das escolas portuguesas possuem estruturas 

de governação destinadas a propiciar o exercício democrático da liderança escolar, levando a 

uma liderança partilhada.  

De acordo com Sergiovanni (2004, 24), a liderança é visível a partir da cultura de 

escola, que a encara como a “cola normativa de uma determinada escola” que é composta por 

visões, valores e crenças. Liderança permite que se orientem em determinada linha de 

pensamento, de forma a atingirem os seus objetivos. O autor remeteu-nos para “a 

personalidade da escola” e a “eficácia da escola”. A consistência entre estes dois domínios 

permite à escola adaptar-se às necessidades emergentes do dia a dia, na comunidade em que 

se insere. Para que as escolas tenham a possibilidade de construir as suas próprias culturas, 

estas e os seus responsáveis necessitam de “gozar de uma grande dose de liberdade” (ibid, 

2004,39), que lhes permitam decidir quais serão os seus objetivos e valores. 

Para Sanches (2005, 1583), a legitimação da liderança pode ser de base nas seguintes 

autoridades: burocrática e hierárquica (noção de especialização e da posição ou cargo 

institucional que o líder ocupa); psicológica (experiência interpessoal); técnico-racional 

(baseada em estudos ou dados concretos); profissional (normas aceites); moral (valores 

partilhados). Na liderança burocrática os professores e alunos aceitam e regem-se 

principalmente pelas regras e normativos. As consequências estão na forma como os 

professores atuam, como técnicos que executam planos pré-determinados e o seu desempenho 

é restrito. Como estratégia de liderança a regra principal é comunicar as expetativas e as 

inspecionar; ter confiança nos padrões pré-estabelecidos aos quais os professores têm de se 
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subordinar; identificar e satisfazer as necessidades de formação contínua dos professores; 

saber como motivar os professores e conduzi-los à mudança. 

 A liderança psicológica advém da influência do clima, de relações humanas e do 

sistema de recompensas que motiva os professores a aceitar a liderança. Como consequências 

os professores respondem de acordo com as expetativas quando esperam uma recompensa. 

Para que tal aconteça o líder deve ser visto como competente para poder negociar, 

aumentando assim a adesão dos professores à melhoria da qualidade do trabalho.  

 Na liderança técnico-racional os professores aderem a partir de noções concretas 

fundamentadas em bases científicas. Para haver liderança deve-se usar a investigação 

identificando assim as melhores práticas de ensino, de forma a padronizar o ensino com o que 

é considerado mais adequado e supervisionar para assegurar a sua execução. Como 

consequências os professores responderão a esta orientação se houver monotorização 

apropriada, mas o desempenho será limitado. 

 A liderança profissional tem como fonte o conhecimento profissional e especializado 

existente no agrupamento. Os professores respondem em função de uma socialização comum, 

de valores profissionais, padrões aceites de prática e de especialização. As estratégias são 

facilitar o diálogo entre os professores sobre os valores a impor; dar autonomia profissional; 

exigir que haja prestação de contas e proporcionar oportunidades de desenvolvimento 

profissional. Tem como consequências a orientação e adesão dos professores por normas de 

conduta e desempenho profissional elevado com tendência para disseminar e expandir 

práticas.  

 A liderança moral tem como fonte as obrigações e deveres profissionais da 

comunidade escolar com que os professores respondem aos seus compromissos. As 

estratégias utilizadas são explicitar os valores e crenças que caraterizam a comunidade e 

promover a colegialidade e normas de interdependência profissional. Como consequências os 

professores identificam-se com os valores da comunidade e do Projeto Educativo.  

Após a identificação vários tipos de liderança, Weindling, citado por Barroso (2005, 

150), apresenta-nos algumas das competências determinantes para a liderança do diretor como 

a sua capacidade em articular um tipo de filosofia para a escola, a partir da sua visão. A 

capacidade do diretor em “convencer” os outros de forma a que estes se apropriem da sua 

visão.  
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1.2. A VISÃO – UM DOS PILARES DA LIDERANÇA 

 

“Tous les leaders avec lesquels nous nous sommes entretenus semblent être passés 

maîtres dans lárt de sélectionner, de synthétiser et de structurer une bonne vision de 

l´ávenir. plus tard, nous avons découvert que c'etait là une qualité commune aux vrais 

leaders, qui remonte à la nuit  des temps.” 

     Bennis et Nanus (1985, 87) 

 

 Estes autores vêm confirmar a importância da visão do líder ou do responsável 

máximo de qualquer organização como é o caso do cargo de diretor de um agrupamento. Este 

cargo, atualmente é a figura “máxima” de qualquer agrupamento de escolas, logo, é 

considerado o sujeito a quem recai a liderança e a forma como predispõe a sua organização. 

Para os autores ter uma boa visão é a principal qualidade dos bons diretores/líderes.   

 Para Álvarez (1998), os pilares da liderança são a visão, a missão e os valores. 

Compreendido o conceito de liderança e os seus objetivos em concreto, em como assessorar, 

orientar e avaliar qualquer organização, tornou-se claro a importância em compreender 

melhor quais os pilares em que se sustenta. Neste capítulo e na linha de investigação do 

estudo debruçamo-nos apenas na importância da visão, como pilar da liderança numa 

organização escolar. Mas o que é a visão?  

A visão é:  

 

“…una imagen mental, de un futuro estado de la organización posible y deseable tan 

vago como un sueño y tan preciso como una meta a realizar, es una visión del futuro de la 

organización creíble, agradable y realista, que mejora la situación presente” 

      Álvarez (1998, 69)   

 

Quintas e Gonçalves (2012, 103), num estudo realizado sobre a liderança das escolas, 

realçam a visão nos “objetivos, metas e estratégias que estão definidos nos agrupamentos, 

nomeadamente nas áres de intervenção prioritária e de desenvolvimento futuro”. 

Normalmente a visão do diretor reflete os processos de mudança para os quais o agrupamento 

pode estar comprometido.   

Álvarez (1998 e 2006) defende a visão partilhada, porque quando esta é partilhada 

com os seus colaboradores e estes também a apoiam, pode-se dizer que cumpriu a sua função. 

Normalmente o grande problema dos diretores ou líderes é partilharem a sua visão para que 

todos ou a maioria participem nela. Para que os colaboradores apoiem a visão do diretor, esta 



14 

 

deve fazer referência ao dia a dia da organização; deve ser partilhada; deve ajudar a 

interpretar os processos críticos e importantes que surjam na organização; e deve incorporar-

se e integrar na cultura de escola. Neste sentido, para que a visão do diretor se torne a visão de 

todos os seus colaboradores, que seja compreendida e assimilada, esta deve ser transmitida de 

forma clara, seja ela oral ou por escrito. O autor considera pertinente o uso de metáforas, pois 

estas normalmente possuem uma carga formativa e provocadora muito grande. Também 

considera pertinente que o diretor comunique a sua visão a partir das suas ações diárias 

facilitando a identificação das mesmas por parte dos colaboradores. Poderá reforçar através de 

recompensas, como elogios e agradecimentos verbais verbalizando desta forma a conduta 

correta, por parte dos seus colaboradores, dos seus objetivos. No fundo é essencial que todas 

estas formas de comunicação devam ser coerentes, sobretudo quando estão em causa valores 

pessoais, motivações ou atos. 

 

“Los líderes sobresalientes poseen una visión personal del futuro de la 

organización que suele ser compartida por un gran mayoría de colaboradores y que, en el 

fondo, impregna todos los documentos institucionales de la organización como la política y 

estrategia, los proyectos y los distintos planes de actuación de la vida cotidiana” 

      Álvarez (1998, 69) 

 

 Na sequência desta definição o autor apresenta-nos que a visão de um diretor pode ser 

visível e compartilhada com os seus colaboradores a partir dos documentos oficiais do 

agrupamento, como o caso do Projeto Educativo onde apresenta os objetivos gerais para o 

agrupamento. Barroso (1992, 25) cita Benns e Nanus, que identificam o Projeto educativo 

como “visão”, enquanto “imagem mental de um estado futuro, possível e desejável, da 

organização tão vaga quanto um sonho, ou tão precisa quanto um alvo ou uma missão. Uma 

visão de um futuro realista, credível e atrativo para a organização, com a condição de ser 

melhor, em diferentes aspetos do que o que existe agora”. Logo, caso de um agrupamento 

escolar deverá ser visível principalmente no seu Projeto Educativo.  

 

“O conceito de projeto educativo de Escola vem associado à ideia de que é possível 

pensar o devir da escola enquanto organização, ou seja, que é viável antecipar o seu 

desenvolvimento construindo uma representação mental sobre um estado novo desejável e 

sobre as operações que hão de conduzir até ele... É a expressão do poder e da liberdade dos 

atores escolares no que se refere à mudança da realidade escolar e é a manifestação de uma 

ação estratégica com vista à introdução de mudanças no cenário escolar”. 

       Silva (2000, 226)  



15 

 

 

Após a seguinte exposição do que é a visão de um diretor e a sua importância como 

pilar na liderança de uma organização, também foi possível identificar o documento oficial 

onde está exposto a sua visão. Na sequência desta revisão da literatura achamos por bem 

expor, qual deve ser o percurso de um diretor para a construção de melhor visão para o seu 

agrupamento.  

A visão de um diretor de agrupamentos escolares é um processo que começa a ser 

moldada desde muito cedo. Num “formato” profissionalizante só a partir da formação inicial 

de professores, onde adquire algum conhecimento sobre as estruturas organizativas, dos 

agrupamentos. Trata-se de uma formação muito residual, que aumenta com os anos de serviço 

e com a ocupação de outros cargos administrativos ou coordenativos, dentro da estrutura do 

agrupamento. Neste percurso profissional de vida, a capacidade do professor, caso ambicione 

pelo cargo deverá ser melhorada com a formação contínua, como a formação do curso no qual 

este estudo se insere, que lhe dará bases científicas e o formará profissionalmente para uma 

abordagem mais qualificada à liderança do agrupamento. Segundo o Dec.-Lei n.º 137/2012 de 

2 de julho, os candidatos para serem opositores ao cargo de diretor devem possuir experiência 

em cargos e possuir “currículo relevante na área da gestão e administração escolar”. Logo, 

fica claro que a formação pessoal do diretor é um aspeto muito importante para a sua 

capacidade de visão.   

 

“Cuando se asume el cargo de director de centro por primera vez ya se dispone de 

ciertas competencias. El deber de todo director es aumentar constantemente sus 

competencias profesionales. En un proyecto de dirección hay un componente de formación 

continua y outro de autoformación.” 

     WoyciKowska et al (2008, 43) 

 

WoyciKowska et al (2008) afirma que para além das suas capacidades pessoais e 

profissionais, o candidato a diretor, inicialmente deverá realizar um bom diagnóstico do 

agrupamento. Neste diagnóstico deverá recolher o máximo de informações sobre o 

agrupamento, apontando as suas características (localização, estrutura, comunidade escolar e 

local); os pontos fortes e fracos; a capacidade de progressão do agrupamento; as possíveis 

ações coletivas a desenvolver e desta forma criar o seu Projeto de Intervenção do Diretor. É a 

partir deste projeto, com o qual, o futuro diretor ou candidato ao cargo, concorre. Segundo o 

Dec.-Lei n.º137/12, de 2 de julho, no artigo 22.º-A, ponto 1, refere a candidatura ao cargo de 
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diretor, “a admissão ao procedimento concursal é efetuada por requerimento acompanhado, 

par além de outros documentos exigidos no aviso de abertura, pelo curriculum vitae e por um 

projeto de intervenção no agrupamento de escolas ou escola não agrupada”. A base do Projeto 

Educativo de um agrupamento nasce a partir do Projeto de Intervenção do Diretor. 

WoyciKowska et al (2008) definiu estes projetos como agentes ou documentos que permitirão 

ao diretor garantir a qualidade do ensino, preservando os serviços que já são de qualidade e 

assegurar o seu controlo. Também servirão de guia, permitindo desta forma antecipar, prever 

e inovar. Tais documentos deverão permitir que, conjuntamente com os seus colaboradores, 

projectar o futuro (a Visão) do agrupamento.  

Finalizando este capítulo apoiamo-nos em Álvarez (1998, 74) que nos apresenta 

aspetos importantes para uma gestão de qualidade por parte do Diretor Escolar. Um diretor 

que se queira comprometer profissionalmente e desenvolver um trabalho de qualidade deve 

ter em consideração os seguintes aspetos: capacidade em comunicar a sua visão e missão da 

organização; colocar toda a sua energia nas atividades, nos valores e nos princípios que 

configuram a sua visão para o agrupamento; capacidade em acolher as pessoas na sua visão 

para que estas partilhem da mesma. Só será possível através de um compromisso coletivo, 

com toda a organização para satisfazer o cliente, neste caso os alunos e os colaboradores. 

Também deverá ter capacidade em delegar faculdades e competências, criando uma liderança 

partilhada.    

 

 

2. AUTONOMIA COMO INSTRUMENTO DE REGULAÇÃO 

 

“Enquanto organizações, as escolas são intrínsecas e necessariamente autónomas, na 

medida em que o atributo da autonomia faz parte do próprio conceito de organização. Esta 

autonomia resulta do facto de cada escola se desenvolver como um contexto de acção 

(r)estruturado pela própria acção, processo delimitador de um espaço social, físico e 

psicológico (o “território”), que se contrapõe ao “exterior” (ambiente ou meio) através da 

invenção de uma “fronteira”, e no qual se estrutura uma identidade coletiva, um sentido de 

pertença, a distinção entre o “nós” e os “outros”. 

       Afonso (2000, 204) 

 

 Neste enxerto, o autor transmitiu-nos a a noção de autonomia. Qualquer organização 

escolar, mesmo possuindo objetivos comuns “cria” a sua própria identidade, a sua própria 

autonomia. Neste estudo pretendemos analisar a autonomia não na dimensão estrutural de 
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uma escola mas sim na sua dimensão legislativa ou política. Para melhor entender, Hipólito 

(2012) definiu autonomização a partir de duas dimensões que se ajudam a configurar a análise 

das políticas públicas. A dimensão política, assente na ação política e com base na sua 

regulação e a dimensão pública, assente nos seus atores sociais e com base na regulação 

social, ou autónoma.   

Para Lima (2011), “autonomia nas escolas” foi um conceito que apareceu em 1986, 

com a Lei de Bases do Sistema Educativo, no Dec.-Lei 46/86 de 14 de outubro: 

“Descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e acções educativas, de modo a 

proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das 

populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de decisão eficientes.” (art.º 

3º, alínea g), como um princípio organizativo. O próprio autor considera que Portugal 

enfrentou uma situação “paradoxal”. As suas políticas tendem a evoluir no sentido da 

autonomia das escolas mas o que aconteceu na realidade foi o oposto. A utilização dos 

instrumentos de autonomia para maior controlo e centralização do poder.  

Drury e Levin (1994 citado em Afonso, 2000) consideram a promoção da autonomia 

se caracterizou em função de três critérios: o conteúdo de poderes de decisão transferidos; a 

magnitude desses poderes; e a modalidade dessa transferência. A conjugação destes mesmos 

critérios possibilitou saber até que ponto há autonomia ou não. Lima (2011) considerou que a 

autonomia é concretizável a partir da elaboração de um projeto educativo próprio, construído 

e executado de forma participada. Para Afonso (2000), na promoção da autonomia nas escolas 

portuguesas verificou-se um “quadro de bloqueamentos estruturais significativos”. Devendo-

se estes bloqueamentos à administração educativa ou à própria direção da escola, criando 

diretivas de controlo que impediam a participação e envolvimento de todos na regulação da 

própria escola. A forma como o estado continuou a assegurar e a regular o desempenho das 

escolas foi através da avaliação externa. Com a avaliação externa o estado pretendeu atribuir 

maior autonomia às escolas. Contudo, esta avaliação e a exposição pública dos resultados 

exerceram uma pressão social sobre a escola, que (Afonso, 2000, 212) considerou que se 

tratava de “desenvolver incentivos externos para a melhoria do seu desempenho”.  

Segundo Hipólito (2011), as políticas governamentais em relação à governação das 

escolas têm caminhado de um modelo burocrático para um modelo pós-burocrático, a que o 

autor chamou de políticas constitutivas que têm levado à construção de um “governo 

desagregado” e à emergência de um “estado contratual”. A forma como o estado tem regulado 

a ação das escolas foi fornecendo-lhes maior autonomia de forma a estas terem oportunidade 
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de realizarem os seus próprios contratos, consoante os seus interesses e necessidades. Esta 

flexibilização, por parte do estado, permitiu às escolas darem resposta às necessidades e 

exigências da comunidade, através de ações públicas mais complexas. Para o autor esta 

regulação, tem mais a ver com ajustamentos do que com imposições. Só a partir desta 

dinâmica será possível resolver problemas e produzir resultados, dentro do contexto em que 

se inserem as escolas públicas, “multiplicidade e variedade de atores e espaços, em crescente 

interdependência” (ibid, 2011, 89). 

 Em Portugal a autonomia das escolas pode ser efetuada a partir de um contrato de 

autonomia que é considerado como uma ação pública. Para Hipólito (2012, 40) o “coração” 

do contrato de autonomia estará na análise económica e na forma mercantil e como este será 

elaborado. De tal forma haverá um investimento, que segundo o autor, levará à “hipertrofia da 

racionalidade”, dificultando a análise da realidade. Passando da dimensão económica para a 

dimensão normativa do contrato, assistir-se-á a uma “emergência de governança” (ibid, 45) 

em que os atores socias pretenderão poder decidir. Na gestão interna, o mesmo autor 

apresentou três novas formas de contrato: em primeiro lugar a relação do diretor com os seus 

atores, que permitirá a realização de contratos de qualidade; em segundo lugar a relação com 

outros agentes administrativos, na forma como aborda e trabalha essas relações para benefício 

comum; e a terceira forma a relação com as entidades administrativas, permitindo a 

descentralização do poder, com um simples controlo a posteriori.  

 A partir de Menitra (2009) foi possível agrupar numa linha temporal o processo 

legislativo do conhecimento produzido, em Portugal, sobre a autonomia e gestão das escolas. 

Após a Lei de Bases do Sistema Educativo foi estabelecido o regime de autonomia dos 

estabelecimentos do 2º e do 3º ciclo do ensino básico e secundário (passaram a ter 

oportunidades de alterar o seus modelos de gestão) a partir do Dec.-Lei n.º43/89 de 3 de 

fevereiro. Em 1991, com o Dec.-Lei n.º172/91 de 10 de maio, criou-se o regime jurídico da 

direção, administração e gestão escolar, melhorando o decreto anterior e alargando às escolas 

de 1ºciclo. Em 1998 foi criado o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, que 

permitiram a autonomia das escolas a partir de contratos de autonomia estipulado no Dec.-Lei 

n.º115-A/98 de 4 de maio. Em 2007 com a Portaria n.º1260/07 de 26 de setembro foram 

regulamentados os contratos de autonomia. Em 2008 foi criado um novo regime jurídico da 

autonomia, administração e gestão das escolas, dando continuidade às estratégias de reforço 

da autonomia das escolas a partir do Dec.-Lei n.º75/08 de 22 de abril. Já em 2012 realizou-se 



19 

 

uma 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, condições essenciais para a melhoria do sistema público, a partir do 

Dec.-Lei n.º137/12 de 2 de julho. 

Desde então o regime de autonomia das escolas tem evoluido pelos decretos de lei 

apresentados, culminando num dos mais recentes, o Dec.-Lei n.º137/12 de 2 de julho que 

pretende “reestruturar a rede escolar, a consolidação e alargamento de escolas com contratos 

de autonomia”. Assim os contratos de autonomia seriam celebrados entre a escola, o MEC e 

outros parceiros da comunidade consolidando uma cultura de avaliação e participação 

representativa da comunidade. Na consagração deste contrato as escolas poderão 

contratualizar a sua oferta educativa, a organização curricular, a constituição de turmas e a 

gestão de recursos humanos. Algumas das alterações possíveis são referenciadas nos 

seguintes artigos (Dec.-Lei n.º137/12 de 2 de julho): 

 

-art.1a) “Garantir e reforçar a coerência do projeto educativo”, de certo modo veio reforçar 

a importância da elaboração do projeto educativo, como documento orientador e a partir do 

qual as decisões são tomadas;  

-art.7 “podem ainda estabelecer com outras escolas, públicas ou privadas, formas 

temporárias ou duradouras de cooperação e de articulação aos diferentes níveis”, 

permitindo uma maior aproximação, abertura e apoio nas políticas educativas; 

-art.33l) “Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente”, que se adeqúem às 

necessidades prementes da escola; 

-art.33m) “Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos 

docentes, bem como a aprendizagem dos alunos”, criando instrumentos que permitam 

realizar uma avaliação da organização e da sua comunidade;  

-art.56,2) “Os níveis de competência e de responsabilidade a atribuir são objeto de 

negociação entre a escola, o Ministério de Educação e Ciência e a câmara municipal, 

mediante a participação nos conselhos municipais de educação, podendo conduzir à 

celebração de um contrato de autonomia”, envolvendo a comunidade a participar e 

responsabilizar-se pelas estratégias educativas;  

-art.58j) “Adoção de uma cultura de avaliação nos domínios da avaliação interna da escola, 

da avaliação dos desempenhos docentes e da avaliação da aprendizagem dos alunos”; 

 

Lima (2011) considera que esta autonomia legislada vem no intuito de resgatar o 

ministério de “pressões, problemas e conflitos de implementação”, passando as periferias 

(comunidades) a terem esse controlo. As escolas, para adotarem e se adaptarem às novas 
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políticas educativas, têm como principais instrumentos de trabalho: o projeto educativo, o 

regulamento interno, o plano anual e plurianual de atividades e o orçamento anual. Para 

prestação de contas também são utilizados o relatório anual de atividades, a conta de gerência 

e o relatório de auto-avaliação. De salientar que estes instrumentos são da responsabilidade do 

Conselho Geral da escola que é composto por docentes, não docentes, representante dos pais, 

representante das autarquias.  

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pelas linhas 

orientadoras da atividade do agrupamento, acima do diretor e que tem o poder e dever, 

assegurando a participação e representação da comunidade educativa. A sua representação é 

de 21 elementos: sete docentes, dois não docentes, dois representantes dos alunos (escolas 

secundárias, caso não sejam este número transita para encarregados de educação), quatro pais 

ou encarregados de educação, três representantes do município e três representantes da 

comunidade onde se insere a escola. As principais competências do Conselho Geral são: 

eleger o diretor; aprovar o projeto educativo e avaliar a sua execução; aprovar o regulamento 

interno e o plano anual/plurianual de atividades; aprovar as propostas de contratos de 

autonomia; definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; apreciar o relatório 

de contas e o processo de autoavaliação; e promover o relacionamento com a comunidade 

educativa. Descrito no Dec.-Lei 137/12 de 2 de julho, no capítulo II, art.º 8, tendo relevância 

destes instrumentos para a realização do contrato de autonomia entre o MEC e o 

agrupamento, a extensão deste dependerá sempre “da dimensão e da capacidade do 

agrupamento e o seu exercício supõe a prestação de contas, através dos procedimentos de 

autoavaliação e de avaliação externa”. 

Este estudo debruçou-se sobre um programa que permite os agrupamentos possuírem 

uma autonomia específica. Trata-se de um programa conhecido como TEIP, que apareceu, em 

Portugal pela primeira vez a partir do Despacho 174-B/ME/96 de 8 de julho que informa que 

a autonomia destas escolas/agrupamentos seriam acompanhadas de várias obrigações/deveres, 

descritas no ponto 3: “sem prejuízo da autonomia dos estabelecimentos de educação e ensino 

que integram um TEIP na concepção e organização do respectivo projeto educativo, este 

deverá contemplar, obrigatoriamente, a formulação das seguintes prioridades de 

desenvolvimento pedagógico”. O seu projeto educativo será apresentado à tutoria, com a qual 

negociará os seus aspetos com as escolas. Ferreira e Teixeira (2010) consideram o Projeto 

Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades como os instrumentos do 

processo de autonomia das escolas. Estes documentos são redigidos de acordo com as 
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diretrizes do governo central e com o intuito de facilitar a integração social; a 

consciencialização dos seus problemas e objetivos.  

O Dec-Lei n.º115-A/98 de 4 de maio definiu o Projeto Educativo como “o documento 

que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os 

valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa”; o Regulamento Interno como o “documento que define o regimento de 

funcionamento da escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 

estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e os deveres 

dos membros da comunidade escolar; e o Plano Anual de Atividades “o documento de 

planeamento, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, que 

define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de 

programação das atividades, e que procede à identificação dos recursos envolvidos. 

O Projeto Educativo afigurou-se como o documento, no que refere Carvalho e Diogo 

(1994, 45) que “permite à escola a apropriação de uma certo espaço de liberdade, afirmando-

se, face à comunidade, como detentora de um projeto que lhe propiciará a identificação e o 

reconhecimento”. Trata-se de um projeto que documenta uma planificação estratégica a longo 

prazo, operacionalizado pelo Plano Anual de Agrupamento, pelo Projeto Curricular de Escola; 

pelo Regulamento Interno e Projeto(s) Curricular(es) de Turma.  

 

 

3. TEIP (TERRITÓRIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA) COMO MODELOS DE 

AUTONOMIA ESPECÍFICOS 

 

 Os TEIP foram criados em Portugal em 1996, como políticas educativas de 

intervenção prioritárias em zonas específicas onde o absentismo e o insucesso escolar eram 

significativos. Segundo a DGIDC (2011,18) o programa TEIP “prevê a definição de 

territórios educativos, nos quais se desenvolvem projetos específicos, liderados por 

agrupamentos de escolas”. São territórios com uma denominante comum a exclusão social por 

parte das suas comunidades, com carências sociais, económicas e baixas qualificações 

académicas. Os grandes pilares da criação destes territórios prendem-se com diminuição do 

abandono escolar; a melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares; a redução da 

indisciplina; e a orientação educativa e transição qualificada para a vida ativa. 
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 Nestes territórios, o número de alunos que abandonam a escola antes de concluir a 

escolaridade obrigatória é elevado. Os motivos mais frequentes encontraram-se nas carências 

económicas da família e na necessidade de irem trabalhar. Ao longo dos tempos o abandono 

escolar tem vindo a diminuir mas ainda não se conseguiu eliminar. Para a melhoria das 

aprendizagens e dos resultados escolares, têm-se ajustado programas e horários de atividades, 

criado espaços e grupos de trabalho específicos com uma maior cooperação entre docentes, 

apostando principalmente nas áreas do português e matemática. Com o intuito de reduzir a 

indisciplina têm-se criado estratégias e corpos técnicos de apoio à melhoria das condutas 

dentro e fora das salas de aula. Na transição para a vida ativa, a articulação da escola com 

outros parceiros locais tem sido fundamental para o sucesso. O programa TEIP tem 

privilegiado estes domínios a partir de três linhas de ação: reforço do sistema de 

acompanhamento e orientação dos alunos; alargamento da oferta educativa; apoio à criação de 

cursos de educação e formação. 

Para Canário et al (2001, 63) estas políticas propocionaram duas vertentes 

estruturantes: a “vertente da modernização” e a “vertente da democratização”. A primeira foi 

definida a partir das políticas da União Europeia com impacto no desenvolvimento “assente 

na trilogia produtividade-competitividade-emprego”. A segunda vertente estava relacionada 

com a escola de massas, permitindo que todos tivessem os mesmos direitos e oportunidades. 

Descrito nos relatórios do CNE (2012), podese-e identificar quo programa TEIP foi 

desenvolvido ao longo de três fases: na primeira fase abrangeu 35 escolas ou agrupamentos, 

maioritariamente pertencentes às zonas metropolitanas de Lisboa e Porto. Nas fases seguintes, 

2006 e 2009, o programa integrou mais 25 e 46 agrupamentos. Em 2010/2011 o total de 105 

agrupamentos, que correspondia a 9% das escolas ou agrupamentos e 11% dos alunos do 

sistema público. Esta rede distinguiu-se principalmente pelas estratégias e recursos planeados 

e fundamentados num diagnóstico sobre a realidade local.  

O programa TEIP provém de políticas educativas já instituídas por outros países 

ocidentais com o mesmo intuito de reforçar a recuperação dessas mesmas zonas, 

principalmente na área do absentismo e abandono escolar. A partir de um plano internacional, 

segundo Ferreira e Teixeira (2010), com o objetivo melhorar os índices de rendimento dos 

alunos, este modelo de escola começou nos anos 60, nos EUA, ficando conhecido por 

“educação compensatória”. O principal objetivo era o princípio da “descriminação positiva”, 

inserindo-se em bairros desfavorecidos de forma a compensar a ausência de acompanhamento 

dos pais na educação dos filhos. 
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Em 1967, Inglaterra adota este modelo, dando-lhe o nome de EPA (Educational 

Priority Areas). Contudo, em 1998, com a eleição do governo neotrabalhista, criam-se as 

EAZ (Education Action Zone), escolas que trabalham e criam parcerias com empresas e 

população local. Estas escolas possuem um sistema próprio a que chamam LEA (Local 

Education Authority), constituído por autoridades, organismos ou entidades locais.    

 Em 1981, França cria as ZEP (Zones d’Éducation Prioritaires), com o intuito de 

diminuir o insucesso e o abandono escolar, em bairros com grandes dificuldades sociais, 

económicas e culturais. As ZEP quando foram criadas eram para serem temporárias, tendo 

como tempo previsto de ação de quatro anos, mas têm sido consecutivamente reforçadas e 

alargadas. Os TEIP provêm deste modelo educativo, com o intuito de reforçar e recuperar o 

atraso nos resultados escolares da maioria dos alunos inseridos em meios desfavorecidos.  

 É a partir do Despacho 174-B/ME/96 de 8 de julho que são criadas as 

escolas/agrupamentos TEIP que têm como objetivos melhorar o ambiente educativo e a 

qualidade das aprendizagens para o sucesso dos alunos; integração e articulação dos vários 

ciclos incluindo o pré-escolar; criação de condições que melhorem as relações escola 

comunidade e a transição da vida escolar para a vida ativa; e otimização dos recursos 

educativos. 

Canário et al (2001) apresentam-nos os dados contraditórios da operacionalização 

deste despacho. Na apresentação pública dos TEIP, estes teriam como principal objetivo criar 

“igualdade de oportunidades”. No entanto o que se veio a verificar, o objetivo real dos TEIP 

foi a “luta contra a exclusão social”, combatendo simplesmente o abando e o insucesso 

escolar. Nesta altura, no início dos TEIP, perspetivava-se que estas políticas educativas 

caminhassem em direção à autonomia das escolas, o que não aconteceu. Segundo Canário et 

al (2001, 153) não foi possível porque ao “se quererem tomar medidas descentralizadoras e 

favorecedoras da autonomia a partir de metodologias que são, em si, extremamente 

centralizadoras”. Para o autor os Territórios Educativos só serão possíveis de se concretizar 

quando a autonomia e a territorialização forem entendidas como reforços para a política 

educativa. Esta foi a primeira geração dos TEIP.  

A segunda geração, conhecida como TEIP 2 teve início em 2006, alargando o 

programa a mais agrupamentos. Pelo Despacho Normativo n.º55/2008 de 23 de outubro, “que 

promove a territorialização de políticas educativas segundo critérios de prioridade e 

discriminação positiva” que oficializa e informa a importância da criação de parcerias com 

outras entidades locais, na articulação de espaços e recursos educativos, potenciando o papel 
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de ambas na formação da comunidade. O TEIP 2 efetivamente começou a desenvolver-se a 

partir de 2008/2009 através de programas plurianuais, com possibilidade de continuidade.  

Num estudo sobre os Efeitos TEIP: Avaliação de impactos escolares e sociais em sete 

territórios educativos de intervenção prioritária realizado, entre novembro de 2010 e março de 

2011, pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL), a pedido da Direção-

Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), foi possível identificar fatores 

críticos de sucesso ou fracasso do programa. Este estudo permitiu compreender o 

envolvimento e o grau de aceitação por parte dos atores educativos. Verificou-se que o 

programa TEIP tem “contribuído para a estabilização e melhoria das organizações escolares 

envolvidas, gerando perceções muito positivas por parte dos docentes e famílias, bem como 

progressos (lentos, mas sustentados) dos padrões de inclusão educativa, coesão social e 

sucesso educativo”. A intensidade com que estes programas decorrem são variáveis, o que 

torna visível as dinâmicas ou não dos mesmos. As dinâmicas de cada escola são potenciadas, 

segundo este estudo da DGIDC (2011, 92), pela “liderança forte e dinâmica, projeto educativo 

consistente, corpo docente estável, parcerias consolidadas, cultura de inovação, identidade de 

agrupamento”. 

Também parece haver evidência de que a preparação dos jovens para a transição 

qualificada para a vida ativa pouco avançou. A definição dos territórios de intervenção é 

condicionada pelos critérios da administração educativa; pelos diretores e a sua cultura de 

escola; e a pouca articulação do programa TEIP com as políticas de gestão. Pontos menos 

positivos, também observados: os agrupamentos de escolas (fenómeno recente, que ocorreu 

na última década e que a sua organização, em certos casos, ainda não é a mais eficiente); as 

infra-estruturas e equipamentos (a definição de territórios, pois em alguns casos há uma 

sobrelotação de rácio de alunos por espaço e equipamentos, resultante de “uma rede escolar 

assimétrica”); os recursos humanos (em relação aos docentes, a falta de estabilidade do corpo 

docente, prejudicando a criação de laços com a comunidade e a identificação das suas 

culturas); os programas TEIP (“demasiados objetivos” que levam a uma maior dispersão, 

tornando difícil a organização e o desenvolvimento de ações; e o facto destes programas ainda 

não virem devidamente identificados no projeto educativo das escolas); a monotorização e a 

avaliação (os agrupamentos possuem recursos escassos e pouca especialização, para estas 

necessidades). 

 De salientar que, mesmo com todos estes constrangimentos, tem havido um processo 

de transformações positivas nas estruturas organizativas, na cultura profissional dos 
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professores, na postura das populações escolares, situadas em territórios “marginalizados”, em 

relação ao TEIP. Aos poucos tem-se verificado o desenvolvimento dos agrupamentos no 

planeamento e avaliação, na gestão dos seus recursos, na oferta educativa e melhoria das 

práticas pedagógicas. Tudo isto tem contribuído para a visão que a população tem tido da 

escola e vice-versa contribuindo para a diminuição da indisciplina, bem como o abandono e 

insucesso escolar. A dinâmica dos TEIP permitiu assinalar dois eixos de intervenção 

preponderantes: a criação de gabinetes de acompanhamento e de oferta educativa para os 

alunos; a criação de sistemas de co-docência e espaços complementares à sala de aula.  

 

3.1 CONTRATUALIZAÇÃO NOS TEIP 

 

 A contratualização, como o próprio nome indica, é o mecanismo de negociação, neste 

caso específico, do processo de autonomia do programa TEIP, realizado entre o agrupamento 

e o MEC, com o envolvimento dos parceiros comunitários do agrupamento. O contrato 

enquanto instrumento de regulação da ação da contratualização, segundo Hipólito (2011) é o 

coração da negociação. Este deve ser estruturado de forma apresentar toda a informação que 

deseja evidenciar não deixando criar expetativas falsas.   

A legislação do programa TEIP e a sua contratualização, através dos contratos-

programa, entre os agrupamentos e o MEC, tem evoluído principalmente nesta última década. 

As linhas orientadoras dos TEIP emergiram da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovado 

pelo Dec.-Lei n.º46/86, de 14 de outubro. 

 Efetuaremos agora um apanhado do processo evolutivo da legislação sobre a 

autonomia do programa TEIP, em Portugal. Como referido anteriormente a autonomia que o 

programa TEIP necessitaria para avançar já era descrito na Dec.-Lei n.º46/86 de 14 de 

outubro: 

 

 - Art.º 3.º, g) descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e acções educativas, 

de modo a proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado sentido de 

participação das populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de 

decisão eficientes. 

- Art. 43.º, 3) para efeitos (administração do sistema educativo) serão adoptadas orgânicas 

e formas de descentralização e de desconcentração dos serviços). 
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Em 1988, no Dec.-Lei n.º35/88 de 4 de fevereiro, foram criadas as escolas de 

‘intervenção prioritária: 

 

- Art. 4.º, 5) o número de lugares docentes em escolas designadas de «intervenção 

prioritária» será fixado segundo um critério determinado por despacho do MEC;  

- Art. 4.º, 6) para efeitos do presente diploma consideram-se escolas de «intervenção 

prioritária» as que por se situavam em zonas de diferenciados estratos sociais ou 

diversificadas etnias, ou assim definidas em função de programas específicos, 

determinavam a aplicação de medidas igualmente específicas e específicos da população; 

- Art. 4.º, 7) as escolas de «intervenção prioritária» foram definidas, até 30 de junho de 

cada ano, por despacho do diretor escolar, mediante proposta do delegado escolar e ouvido 

o respetivo conselho escolar.  

 

Na Portaria 243/88, de 19 de abril, foram criados os “currículos alternativos” para 

“grupos;”: 

 

- Art. 3.º Sempre que se provar adequado, a Direcção-Geral de Apoio e Extensão Educativa 

organizará currículos alternativos, para grupos específicos da população, de nível 

equivalente e correspondente aos referidos no número anterior.  

 

Em 1992, o Despacho n.º 98-A/92 de 20 de junho previu medidas de compensação 

educativa: 

 

- Art. 8.ºd) Melhorar a qualidade do sistema educativo, através da introdução de alterações 

curriculares ou de procedimentos que se afigurem necessários;  

- Art. 61.º Visando contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso 

educativos, devem os órgãos próprios das escolas instituir actividades e medidas de apoio 

educativo, sempre que as mesmas se revelarem necessárias.  

 

Em 1996 são criadas as turmas com alunos específicos, com currículos alternativos, 

com o Despacho n.º 22/SEEI/96 de 19 de junho: 

 

Ponto I - o presente regulamento aplica-se a grupos específicos de alunos no ensino básico 

que se encontrem numa das seguintes situações: insucesso escolar repetido; problemas de 

integração na comunidade escolar; risco de abandono da escolaridade básica; dificuldades 

condicionantes da aprendizagem.  
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Neste mesmo ano são criados os TEIP a partir do Despacho n.º 147-B/ME/96 de 1 de 

agosto, como experiência pedagógica a desenvolver a partir do próximo ano lectivo, que 

deverá materializar na apresentação e desenvolvimento de projectos plurianuais dos territórios 

educativos de intervenção prioritária, visa, sem prejuízo da autonomia das escolas que os 

integram, a consecução de quatro objectivos centrais:  

 

1º A melhoria  do ambiente educativo e da qualidade das aprendizagens dos alunos;   

2º Uma visão integrada e articulada da escolaridade obrigatória que favoreça a aproximação 

dos seus vários ciclos, bem como a educação pré-escolar;  

3º A progressiva coordenação das políticas educativas e a articulação da vivência das 

escolas de uma determinada área geográfica com as comunidades em que se inserem.  

  

Neste documento são considerados TEIP os agrupamentos de escolas, nos quais se 

procederá, a partir do ano lectivo de 1996-1997, ao desenvolvimento de projetos que visem a 

melhoria da qualidade educativa e a promoção da inovação. As escolas integrantes de um 

TEIP desenvolverão um trabalho conjunto com vista à elaboração de um projeto educativo, no 

qual deverá estar contemplada a intervenção dos vários parceiros, designadamente 

professores, alunos, pessoal não docente, associação de pais, autarquias locais, associações 

culturais e recreativas.  

 

Em 2008 com o Despacho n.º 55/08 de 23 de outubro foram definidas as normas 

orientadoras para a constituição do TEIP de 2ª geração: 

 

- Art. 1.º define normas orientadoras para constituição de TEIP de segunda geração, bem 

como as regras de elaboração dos contratos-programa a outorgar entre os agrupamentos e o 

MEC;  

- Art. 2.º 1) podem integrar o TEIP 2 os agrupamentos com elevado número de alunos em 

risco de exclusão social e escolar;  

- Art. 2.º 2) os agrupamentos que integram o TEIP, são incluídos no TEIP 2, sem 

necessidade de qualquer outra formalidade.  

 

Em 2009 definiram-se as normas de concurso para os quadros de agrupamento TEIP, 

na Portaria n.º 365/09 de 7 de abril: 

 

- Art. 3.º1) O concurso visa a satisfação de necessidades permanentes de pessoal docente 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas prioritárias;  
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- Art. 3.º2) O concurso é aberto pelo respetivo diretor em cada agrupamento TEIP;  

- Art. 5.º2) São critérios gerais de avaliação: experiência profissional; formação 

profissional; e perfil de competências.  

 

Em 2012, no Despacho n.º 20/2012 de 3 de outubro, foram definidas as normas 

orientadoras do recente TEIP 3, conhecido com TEIP de 3ª geração: 

 

- Art. 5.º4) Os contratos-programa e de autonomia devem privilegiar mecanismos de 

diferenciação positiva no acesso das escolas envolvidas aos recursos e aos meios 

disponibilizados pelas políticas gerais do sistema de ensino;  

- Art. 9.º Do contrato-programa a outorgar com os agrupamentos TEIP, devem constar os 

seguintes elementos: o plano de melhoria; recursos envolvidos e forma de afetação ao 

projeto; plano de financiamento; e atividades a candidatar ao POPH. 

  

Podemos concluir que o programa TEIP tem mantido os objetivos gerais bem sólidos e 

definidos. As estratégias têm vindo a ser melhoradas e as metas pretendidas melhores 

definidas, criando assim uma linha orientadora que os agrupamentos TEIP deverão percorrer 

para atingirem os objetivos propostos pelo programa TEIP. Verificou-se que os contratos 

TEIP e de autonomia poderão conciliar-se no projeto do agrupamento. Esta dualidade de 

contratos permitirá melhorar as capacidades dos agrupamentos à agirem às necessidades 

prementes da sua comunidade, quer a nível dos alunos, docentes, não docentes, encarregados 

de educação e comunidade envolvente.  
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II – METODOLOGIA 

 

 Este capítulo tem como objetivo demonstrar o quão importante é desenvolver uma 

investigação científica. Para Tuckman (2002, 5), “a investigação é uma tentativa sistemática 

de atribuição de respostas às questões”, da qual resultaram dois tipos de respostas: as abstratas 

e gerais, que derivam de uma investigação fundamental, e as altamente concretas e 

específicas, resultantes de uma investigação aplicada. Numa investigação fundamental 

costuma haver duas ou mais variáveis que são analisadas, não com o objetivo de obter 

respostas, mas sim de criar modelos ou teorias que identifiquem todas as variáveis relevantes. 

Este processo permitiu desenvolver produtos aplicáveis noutros espaços em contextos 

idênticos.   

 Segundo Moncayo (2005), qualquer investigação depende de uma dimensão política, 

económica, social, administrativa e didática. Uma investigação em educação não foge à regra, 

como está grandemente implicada, não só para ser funcional como também para criar novas 

oportunidades de desenvolvimento nessas áreas. Está assente na reflexão e compreensão da 

realidade onde se insere o investigador de forma a poder-lhe dar oportunidade de realizar uma 

análise correta proporcionando novas experiências, teorias e oportunidades. “Cada situación 

educativa, cada acción adquiere la especificidad que los actores le imprimen.” (Ibid, 2005, 

31) 

 

 

1. INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

“La investigación educativa integra los fenómenos educacionales en su evolución 

y en como los sujetos del proceso formativo lo manifiestan. No es solo el estúdio de hechos 

anteriores y exteriores, de un mundo en el cual realizan sus actos, o el de procesos 

estrictamente internos que acontecen en el sujeto investigado; es la síntesis dialéctica de 

tales fenómenos como el resultado de la acción y reacción entre sujetos y de ellos com el 

mundo alrededor.” 

              (Machado, 2005, 212)  

 

 É uma investigação que, como a autora refere, pretende evoluir na análise de todo o 

processo, procurando clarificar que consequências se produzem para as partes envolvidas. 

Forma esta de discriminar quais são os pontos chave que provocam as reações e se poderão 
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ser aplicados noutros espaços ou se, se restringem à realidade investigada. Neste tipo de 

investigação sempre se pôs em causa a sua fiabilidade por estar ou necessitar de estar em 

constante adaptação às necessidades do desenvolvimento do ser humano e da sua sociedade. 

Não é por falta de rigor científico, mas sim por partir de paradigmas temporalmente curtos, 

(ibid, 2005). Para que uma investigação em educação tenha um alcance científico, o 

investigador necessita de fundamentá-la bem.  

 

 

2. Investigação Qualitativa em Educação 

 

 “In qualitative methodologies reliability includes fidelity to real life, context and 

situation-specificity, authenticity, comprehensiveness, detail, honesty, depth of response 

and meaningfulness to the respondents.” 

            (Cohen et al, 2005, 120) 

 

 Muitos dos estudos em Educação são desenvolvidos através de uma investigação 

qualitativa e não quantitativa. Desenvolveu-se este tipo de investigação para se poder analisar 

casos específicos (ex: estudo de caso) e pequenas amostras, diminuindo o alcance da 

investigação em termos de indivíduos, mas melhorando a análise de uma diversidade de 

variáveis num pequeno grupo. 

 Gall et al (1996) consideraram que na Investigação Qualitativa em Educação, os 

participantes é que perspetivarão a realidade social em que estão inseridos, estando esta em 

constante construção; assumirão o papel principal em tentar descrever os fenómenos que se 

pretendem investigar; o investigador assumirá o papel descritivo e interventivo, sendo alguns 

dos estudos, como os estudos de caso; as observações serão efetuadas no local onde ocorrerá a 

ação; após a análise dos dados recolhidos serão criados conceitos ou teorias; a análise dos 

dados será indutiva; proporcionará a aplicabilidade em casos semelhantes e permitirá aos 

leitores construírem as suas próprias reflexões.    

 Para Gonçalves (2010, 60), a investigação qualitativa em educação trata-se do 

reconhecimento do valor das questões, desde a sua definição e redefinição, como a 

emergência de novas questões. Para isto, segundo a autora é necessário uma abertura 

epistemológica e metodológica que seja capaz de “não só de explorar e interrogar o existente, 

como também de desvelar novas possibilidades e explorar o inexplorado”. A investigação em 
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educação é um processo “ativo” que não só estuda a realidade dos fenómenos como ao 

mesmo tempo tem implicância sobre estes.  

 

“As perspectivas, procedimentos e atitudes de investigação defendidas, implicam 

que o produto escrito de uma investigação não é o um fim em si mesmo, mas uma forma de 

participação que configura possibilidades. Não é neutro nem inerte, antes forma parte de 

uma realidade em constante evolução.” 

         Gonçalves (2010, 60) 

 

 

3. Estudos de Caso em Educação 

 

“O tempo de escrita de um Estudo de Caso é um tempo solitário, de encontro 

connosco mesmos, marcado pela permanente busca de significar em palavras o que tantas 

vezes nos parece difícil exprimir – justamente porque é de observar, (des)cobrir e 

compreender aspectos particulares do mundo que nos rodeia que trata a investigação, é um 

processo árduo traduzi-los e narrá-los” 

       Nascimento (2010, 105) 

 

Na realização de uma Investigação em Educação, de pendor qualitativo, o 

Estudo de Caso é o formato de estudo mais utilizado. Segundo Alzina et al (2004) este 

método enquadra-se no Paradigma Interpretativo, tendo como objetivo principal 

compreender e analisar os dados recolhidos. Este formato de estudo permite ao 

investigador, em momento real, estabelecer relações entre causas e efeitos. Permite tirar 

ilações em curtos períodos de tempo possibilitando a realização de alterações de forma a 

melhorar ou anular aspetos desejáveis. 

Um Estudo de Caso normalmente tem as seguintes características:  

 

“-Rich and vivid description of events relevant to the case; 

- It provides a chronological narrative of events relevant to the case; 

- It blends a description of events with the analysis of them; 

- It focuses on individual actors or groups of actors, and seeks to understand their 

perceptions of events; 

- It highlights specific events that are relevant to the case; 

- The researcher is integrally involved in the case; 

- An attempt is made to portray the richness of the case in writing up the report.  

(Cohen et al, 2005, p.182) 
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 Assim o investigador poderá registar momentos e dados, de interesse relevante, para o 

estudo em causa, num formato cientificamente válido. Para Yin (1988, 14) “the case study 

contributes uniquely to our knowledge of individual, organizational, social, and political 

phenomena” e apresenta como características o tipo de questão colocada e o estudo ser mais 

centrado no presente do que em acontecimentos históricos. A utilização deste método de 

investigação é considerado um desafio significativo (com interesse para o público em geral); 

completo (bem delimitado); com consideração às perspetivas alternativas e às evidências do 

mesmo.  

 Yin (1988, 21-22) descreve vários preconceitos tradicionais que prejudicam os estudos 

de caso, tais como a realização de uma pesquisa pouco documentada e definida nas suas 

linhas de investigação, “too many times, the case study investigator has been sloppy, and 

allowed equivocal evidence or biased views to influence the direction of the findings and 

conclusions”. O segundo preconceito é a falta de bases científicas, defendido pelo autor como 

o estudo de caso não se tratar de uma amostra, nem de enumeração de frequências, mas com o 

intuito de se tratar da generalização de teorias. Como terceiro preconceito, o autor refere a 

recolha longa e massiva de documentos, o que pode causar alguma semelhança em entender 

se são etnografias ou estudos de caso. Os estudos de caso são uma forma de observação que 

não necessita de ser demasiado extensiva, confundindo-se com um estudo etnográfico. 

Finalizando este capítulo, após termos exposto os prós e os contras, na utilização da 

metodologia de um Estudo de Caso, numa investigação em educação, ressalva apresentar a 

postura que um investigador deverá ter para com o seu estudo. Segundo o mesmo autor, 

citado por Nascimento (2010), o investigador deverá ser capaz de colocar boas questões e 

interpretar respostas; ser bom ouvinte e não se deixar levar pelas suas ideias e preconceitos; 

ser adaptativo e flexível de forma a aproveitar todas as oportunidades; conseguir “agarrar” os 

assuntos; e ser rigoroso no que pretende analisar. 
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4. DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Tendo em conta a especificidade do objeto de estudo e tratar-se de uma investigação 

em educação, realizou-se um estudo de caso, que se enquadra no paradigma qualitativo de 

natureza interpretativo. Consideramos que, como forma de análise dos dados, deveríamos 

escolher aquela que se adequa à nossa investigação. Foi fundamental identificar, descrever e 

analisar os documentos, os modos e as perspetivas do diretor em relação à sua visão na forma 

como gere um agrupamento de escolas TEIP. Como afirma Yin (1988, 13) “the case study is 

used in organizational and management studies”.  

Neste ponto definimos o protocolo do estudo, onde identificamos os instrumentos, os 

processos e as regras de utilização dos mesmos. Pretendemos assim assegurar o rigor 

científico na recolha dos dados sobre o diretor e a sua visão num contexto específico, como 

são os agrupamentos TEIP. Agrupamentos com autonomia própria, que percorreram um 

processo de contratualização específico para integrarem o programa TEIP, analisado segundo 

a perspetiva e visão do diretor.   

Este estudo de caso tratou-se de uma pesquisa de caráter descritiva, que utilizou como 

instrumentos de investigação, a observação do diretor, a entrevista semiestruturada ao mesmo 

e a análise documental do Projeto Educativo, do Projeto de Intervenção do diretor e do 

Contrato-Programa TEIP do seu agrupamento. O estudo foi desenvolvido em três fases:  

1º- estabelecimento do contato inicial com o diretor para recolha de dados, que pelo 

facto de já existir um relacionamento profissional com o investigador facilitou o acesso à 

informação documental e estabelecimentos das datas para a realização da observação e da 

entrevista;  

2º- recolha dos dados, pesquisa dos documentos oficiais do agrupamento, 

principalmente do Projeto Educativo em vigor, do Projeto de Intervenção, a partir do qual o 

diretor se candidatou ao cargo e do Contrato-Programa TEIP, entre o Agrupamento e a 

DRELVT. Nesta fase aplicaram-se os seguintes instrumentos de recolha de dados: grelha de 

observação naturalista para a observação estruturada de um dia de trabalho do diretor e um 

guião de entrevista semiestruturada ao mesmo, de forma a permitir relacionar o dia de 

trabalho com as suas próprias ideias.  

3º- análise e síntese dos dados, que na sequência das anteriores fez-se a 

correspondência dos objetivos aos seguintes eixos de análise: 
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Quadro 1 – Eixo de análise  

Eixos de análise Questões específicas Métodos 

- Descrição e análise dos 

documentos oficiais de um 

agrupamento TEIP. 

- Analisar o Projeto de Intervenção do Diretor, 

o Projeto Educativo e o Contrato-Programa 

TEIP de forma identificar e perceber a visão 

do diretor na organização do seu agrupamento.  

 

- Análise 

documental 

- Descrição e análise da 

ação do diretor no 

quotidiano. 

 

- Verificar as ações e interacções estabelecidas 

pelo Diretor no seu dia a dia. 

- Observação 

não participante 

 

- Descrição do percurso 

profissional do diretor. 

 

- Descrição e análise das 

perceções do diretor em 

relação às suas ações 

quotidianas. 

 

- Descrição do perfil, do 

papel, dos problemas e das 

soluções percepcionadas 

pelo diretor num 

agrupamento TEIP. 

 

- Análise do grau de 

importância da 

contratualização do 

agrupamento com um 

programa TEIP. 

 

- Descrição e análise do 

perfil de um diretor de um 

agrupamento TEIP. 

 

- Descrição e análise da 

visão do diretor 

- Conhecer o percurso profissional que o ator 

em estudo percorreu até se tornar diretor de um 

agrupamento. 

- Verificar quais as perceções que o diretor tem 

do seu dia a dia de trabalho 

 

 

 

- Perceber e analisar a postura do diretor num 

contexto de agrupamento TEIP. 

 

 

 

 

- Perceber quais foram as razões que levaram o 

agrupamento a integrar um programa TEIP e 

que implicações tiveram. 

 

 

 

- Identificar e perceber a prática, as fontes, as 

relações e a postura de um diretor de um 

agrupamento TEIP. 

 

- Identificar e perceber qual é a visão do 

diretor para com o seu agrupamento TEIP. 

- Entrevista 

semiestruturada 

 

 

4.1 TÉCNICAS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 Ao tratar-se de uma investigação em educação a partir de um estudo de caso, 

enquadrado no paradigma qualitativo de natureza interpretativo, utilizou-se as seguintes 

técnicas de recolha de informação: análise documental, observação e entrevista 

semiestruturada.  

Almeida e Freire (2003, 130-131) chamam-nos à atenção para este método de análise 

qualitativo, que devido à capacidade de registo e o recurso a equipamentos serem limitados 
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poderão provocar “alguns enviesamentos”. Também nos apresentam as vantagens e alguns 

pontos de interesse, tais como: identificação de ambiguidades associadas quer ao formato quer 

ao conteúdo dos itens; identificação dos processos e estratégias usadas pelos sujeitos nas suas 

respostas, e em que medida elas estão de acordo ou contrariam o sentido da avaliação em 

causa; a apreciação da eficácia e qualidade das várias alternativas de resposta formuladas; 

identificação de alguns aspectos peculiares ou algumas dificuldades acrescidas apresentadas 

por um ou outro item; o conhecimento das atitudes gerais do sujeito face aos itens; a 

verificação de alguns padrões específicos de realização nalguns itens por determinados grupos 

de sujeitos; a deteção dos itens mal construídos; um primeiro nível de conhecimento das 

dificuldades sentidas pelos sujeitos na prova ou nalguns itens; e uma primeira perceção da 

dificuldade dos itens e da suficiência das instruções.  

Este método implica uma “boa capacidade de interiorização, de verbalização e de 

expressão por parte do sujeito em estudo”. Logo trata-se de um método que deve ser utilizado 

principalmente em adultos, por já possuírem uma boa capacidade de verbalização, o que não 

acontecerá em idades mais jovens. 

  

  

4.1.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 Segundo Afonso (2005), a técnica de recolha de dados e análise documental consiste 

na utilização de documentos anteriormente elaborados que possam facultar informação 

específica sobre o estudo. Trata-se de uma técnica que não tem implicação direta com o 

sujeito a ser observado, logo não causa problemas com a presença do investigador, tendo uma 

perspetiva não interferente. 

Para este estudo analisaram-se três documentos: Projeto Educativo do Agrupamento 

de Escolas; o Projeto de Intervenção do Diretor Escolar e o Contrato-Programa TEIP, como 

fontes de informação para a recolha de dados. Os três documentos são considerados 

documentos oficiais. O Projeto Educativo também é considerado um documento público, 

enquanto os outros dois são considerados documentos privados.  

A análise documental, principalmente destes três documentos permitiu-nos recolher 

informação de forma a compreender melhor a postura do diretor perante os desafios do dia a 

dia. Complemento importante, no qual foi possível identificar a estrutura do agrupamento, a 

sua comunidade educativa, as linhas condutoras, missão e visão do projeto da escola.   
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4.1.2 OBSERVAÇÃO DO DIRETOR  

 

A observação é uma técnica “particularmente útil e fidedigna” devido ao investigador 

ter acesso direto à informação e não à obtenção desta por terceiros, Afonso (2005, 91). A 

forma como esta técnica de recolha de dados é registada pode ser variada. Segundo o autor 

existe dois tipos de observação, a observação estruturada e não estruturada. Contudo também 

afirma que a observação é sempre estruturada, pois todas as observações partem sempre de 

uma questão que se pretende analisar.   

Realizou-se uma observação estruturada ao longo de um dia de trabalho, na qual se 

utilizou um protocolo de observação com características não participativas por parte do 

observador, onde o diretor foi previamente informado dos objetivos da observação dentro de 

um contexto de investigação científica. Nesta observação foi assumido o compromisso de 

anonimato de todos os intervenientes. A observação realizou-se no dia 5 de abril de 2013, 

tendo início às 8:36 e finalizado às 17:27. Foi tido em consideração a chamada de atenção que 

Afonso (2005, 94) destaca para a “importância dos cuidados a que deve obedecer a linguagem 

das notas de campo, o investigador deve descrever as próprias observações e não as 

interferências elementares derivadas dessas observações”. O acompanhamento do diretor, 

durante o dia de trabalho foi completo, à exceção da pausa para almoço, para a qual o diretor 

se deslocou a casa.  

Como instrumento de registo utilizou-se uma grelha de observação construída com o 

objetivo de registar o trabalho quotidiano do diretor e caraterizar os vários momentos, quanto 

à sua atividade, aos interlocutores, tempo, assuntos e papéis de gestão. (anexo I):  

R n.º Hora Local Atividade/Tarefa P. Corp. Intervinientes 

 

 

     

 

A grelha de observação foi elaborada com 6 colunas de forma a registar o maior 

número de dados e aqueles que achamos necessários para elaboração da investigação. Na 

primeira coluna, R n.º, significa o número de registo das ações do diretor. Quando alterassem, 

teriam um registo numérico diferenciado e sequencial. Na segunda coluna o registo da hora a 

que iniciava a atividade e no fim o registo do tempo que o diretor despendeu nessa 

tarefa,sendo registados em minutos. Na terceira coluna, o local onde decorreu a atividade, que 

para apoio e melhor identificação do local, criou-se um croqui (anexo II) do edifício onde se 

situa o gabinete do diretor. Na quarta coluna a descrição rigorosa e completa da atividade. Na 
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quinta coluna a descrição da posição corporal do diretor, ajudando a descortinar a sua atitude 

(em pé, sentado, em deslocamento). Na sexta e última coluna o registo dos intervenientes, 

com quem o diretor se relacionou na atividade. No fim para análise da observação foi 

acrescentado mais uma coluna, de forma a registar em que categoria a atividade/tarefa do 

diretor se inseria. (anexo IV) 

R n.º Hora Local Atividade/Tarefa P. Corp. Intervinientes Categ. 

 

 

      

  

Para análise e registo das categorias recorreu-se a um estudo efetuado por Bristow, 

Ireson e Coleman, acerca da vida num dia de um diretor, realizado em 2007, na qual, as ações 

do diretor eram registadas de acordo com sete categorias: liderança; gestão; administração; 

stakeholders externos; stakeholders internos; desenvolvimento profissional contínuo e 

questões pessoais. Na categoria de liderança registou-se o planeamento estratégico; as 

reuniões de liderança; as observações em sala de aula; e o plano de melhoria da escola. Na 

categoria de gestão, durante a observação registaram-se as ações relacionadas com os alunos; 

com o pessoal docente e não docente; com o orçamento e gestão das finanças; com a 

segurança e a saúde; com as instalações; com os exames e avaliações. Na administração 

registaram-se as ações relacionadas com a administração em geral, tais como apelos da 

administração, atender telefonemas, receber e responder emails, boletins, cartas e 

documentos; com excursões escolares; e visitar espaços (percorrer a escola ou ir às outras 

escolas). Nos stakeholders externos registaram-se as ações relacionadas com a rede entre 

outras escolas e a administração central; com a comunidade; com os assistentes sociais; e 

visitantes. Nos stakeholders internos registaram-se as reuniões de equipa e briefings; os 

contatos com as assistentes pessoais e pessoal da administração. Na categoria de 

desenvolvimento profissional contínuo registaram as ações de leitura e reflexão pessoal e o 

próprio desenvolvimento do diretor. Na categoria de questões pessoais registaram-se o tempo 

pessoal e para a família. 

 

 

4.1.3 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 De acordo com Afonso (2005, 97) “a realização de entrevista constitui uma das 

técnicas de recolha de dados mais frequentes na investigação naturalista”, que se pode 
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distinguir em três tipos de entrevista: estruturada, em que o entrevistado responde a uma série 

de perguntas pré-estabelecidas com uma limitação de respostas; não estruturada, onde a 

entrevista decorre à volta de um tema sem um guião pré-definido; e semiestruturadas, que é o 

caso da entrevista utilizada para a recolha de dados para este estudo, que consiste num 

formato intermédio das duas anteriores. Há a presença de um guião que possuiu perguntas 

específicas acerca de um tema, mas que ao mesmo tempo pode “abrir” espaço a novas 

perguntas desde que sejam pertinentes ao assunto em questão. 

 A entrevista foi efetuada no dia 27 de junho de 2013 e decorreu durante 48 minutos, 

no período da manhã. O local onde se desenrolou a entrevista com o diretor foi o seu gabinete, 

à porta fechada, onde o próprio costuma estar e resolver a maioria dos assuntos. Para registo 

da entrevista utilizou-se um gravador, tendo sido autorizada a sua utilização por parte do 

diretor.  

O guião da entrevista foi elaborado em duas partes (anexo III). Na primeira, realizou-

se a identificação do entrevistado e recolheram-se os seus dados biográficos e profissionais, 

de forma a perceber o percurso do diretor até ao cargo atual. A segunda parte, procurou-se 

enquadrar o entrevistado enquanto diretor de um agrupamento TEIP através de questões 

inerentes ao estudo, compartimentadas em cinco dimensões: validação da observação; 

descrição de uma direção de um agrupamento de escolas TEIP; a contratualização específicas 

dos TEIP; o perfil de um diretor de um agrupamento TEIP; e o seu perfil e visão de um 

agrupamento TEIP. 
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III – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo procederemos à apresentação dos dados recolhidos a partir das técnicas 

de recolha de informação: análise documental, observação e entrevista semiestruturada. Numa 

primeira fase descrevemos a informação que achamos pertinente para a análise do diretor 

segundo a sua visão, contextualizando-a na comunidade e no agrupamento onde exerce as 

suas funções. No final de cada apresentação realizamos uma síntese interpretativa dos dados 

recolhidos, que nos permitiu, logo de início identificar as seguintes particularidades, em cada 

unidade. 

 Na análise documental do Projeto Educativo, do projeto de Intervenção do Diretor e 

do Contrato-Programa permitiu-nos contextualizar o diretor e a sua visão quanto ao 

agrupamento, tendo como principal missão “Educar para a Diversidade” permitindo que 

todos tenham acesso à educação e a mesma igualdade de oportunidades. 

  Na observação do diretor realizada no dia 5 de abril de 2013, entre as 8:36 e as 17:27, 

pudemos constatar que, o diretor, valoriza a relação com os outros, pois normalmente a porta 

do seu gabinete está aberta para qualquer pessoa, mostrando disponibilidade em ajudar ou 

resolver os seus problemas. 

 Na entrevista, realizada no dia 27 de junho de 2013, no seu gabinete, à porta fechada 

para que decorresse sem incómodos, durante o período da manhã, teve a duração de 48 

minutos. Tentámos perceber quais as suas perspetivas em relação a um agrupamento TEIP, 

que tipo de contratualizações são específicas do TEIP; a sua perspetiva quanto ao perfil de um 

diretor e a perspetiva quanto à visão do diretor para a qualidade de liderança na organização 

de um agrupamento TEIP.  

 Descrevemos e sintetizamos, agora, com mais detalhe, os dados recolhidos. 

 

 

1. ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 A investigação decorreu num Agrupamento de Escolas, que teve início no programa 

TEIP 2 no ano letivo de 2009/2010, após a eleição do seu diretor atual. Para análise 

documental recorreu-se aos seguintes documentos: Projeto Educativo do Agrupamento, 

Projeto de Intervenção do Diretor e o Contrato-Programa TEIP. Os dados recolhidos foram 

analisados de acordo com objetivos do estudo de forma enquadrar o agrupamento no projeto 
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TEIP e melhor compreender a postura do diretor em relação ao TEIP e à realidade da sua 

comunidade. 

 

 

1.1 PROJETO DE INTERVENÇÃO DO DIRETOR 

  

Na análise do Projeto de Intervenção do atual diretor do Agrupamento de Escolas, que 

foi apresentado a 17 de abril de 2009 ao conselho geral do agrupamento, na candidatura ao 

cargo de diretor entre 2009 e 2013, era composto pela seguinte organização: enquadramento 

teórico; enquadramento/contextualização; projeto de intervenção no agrupamento; objetivos 

específicos/atividades e planificação estratégica das atividades.    

No enquadramento teórico, o candidato apresentou os princípios reguladores e 

subjacentes a uma escola aberta: inclusão; diversidade; cidadania; saber e saber fazer; 

promoção do desporto; educação para a saúde e qualidade educativa. Enunciou os fatores que 

contribuiam para o baixo rendimento escolar como: o baixo estrato socioeconómico; a fraca 

motivação; a baixa autoconfiança e autoestima; a ansiedade; a dependência dos alunos com 

NEE; a ausência de métodos de estudo e a falta de processos de autorregulação. Como valores 

importantes para a formação educativa dos jovens considerou a responsabilidade, a 

autonomia, o respeito mútuo, a solidariedade e cooperação, o respeito pelo ambiente, o 

espírito crítico e a capacidade de intervenção. Com tudo isto pretendia diminuir o insucesso 

escolar, o absentismo e a indisciplina, promover o domínio do português, consolidar e 

fortalecer a articulação e a relação entre as escolas do agrupamento, otimizar os recursos 

existentes, humanos e materiais, e dinamizar a abertura do agrupamento à comunidade e à 

família. Face a estes aspetos o candidato tentou enquadrar-se, projetanto uma escola inclusiva, 

democrática e virada para o futuro. 

Contextualizando as necessidades do agrupamento, o candidato (atual diretor) 

identificou várias problemáticas. Nos alunos, as principais problemáticas identificadas foram 

a falta de curiosidade pelo conhecimento, hábitos de trabalho e estudo, de espírito cívico, de 

um acompanhamento efetivo da família ou ausência da mesma. Nos encarregados de 

educação identificou como causas principais o baixo nível socioeconómico das famílias, o 

baixo nível de escolaridade, a desvalorização da escola (só vista para atingir outros fins), falta 

de interesse pelo percurso escolar dos educandos, famílias destruturadas ou instituições a 
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substituir a família. Também foram identificadas as problemáticas das condições físicas do 

Agrupamento, a sua população escolar, os seus recursos humanos e financeiros. 

Após a exposição das necessidades do Agrupamento apresentou as seguintes áreas de 

intervenção para o Projeto: espaço físico; área pedagógica; gestão escolar, humana e 

organizacional. Nas várias escolas propôs melhorar o espaço físico e manutenção, recuperar 

espaços de trabalho e lazer e criar um gabinete médico apropriado, em cada escola do 

Agrupamento.  

Pedagogicamente propôs promover estratégias, projetos, atividades e clubes com vista 

a diminuir o abandono escolar e absentismo; promover a formação dos alunos principalmente 

nas áreas do português e matemática; a oferta escolar de acordo com os interesses dos alunos 

e os interesses/exigências da sociedade atual; cursos de educação e formação para jovens 

(CEF) e turmas de percursos alternativos (CA); apoiar a disciplinaridade e 

interdisciplinaridade; estabelecer apoios específicos a todos os alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem; promover projetos ligados ao desporto e educação para a 

saúde; estabelecer parcerias e protocolos com diferentes entidades de diferentes áreas, para 

troca de experiências e colaboração em projetos; realizar ações de formação para docentes e 

funcionários, também sobre a temática dos alunos cegos (sendo a escola de referência, desde 

2008/2009); ações e ou atividades para pais e encarregados de educação; promover a 

aquisição de materiais e recursos essenciais; a abertura da escola em horário pós-laboral para 

a comunidade desenvolver atividades; combater a indisciplina, a agressividade e a violência 

escolar, através de ações de sensibilização e atividades junto dos alunos e encarregados de 

educação; incentivar os alunos e comunidade a participar nos problemas e no dia-a-dia do 

Agrupamento; valorizar/premiar os alunos que se destacam nas áreas do aproveitamento 

escolar, companheirismo, desporto, participação e iniciativa, aplicação e esforço e 

criatividade; sensibilizar e criar parcerias/protocolos com várias entidades para aceitação de 

estagiários/voluntários dos cursos. 

Na organização e gestão escolar evidenciou melhorar os tempos livres com atividades 

e projetos extracurriculares; implementar e desenvolver um plano PTE (Plano Tecnológico); 

propor maior participação da comunidade nas opiniões, soluções e projetos; promover a 

inclusão e a educação para a saúde. 

O diretor identificou as seguintes necessidades do agrupamento e da sua comunidade: 

criar percursos alternativos ao ensino regular; ações de formação de português para 

estrangeiros; formação para pessoal docente e não docente; recuperar e rentabilizar os espaços 
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físicos; estabelecer parcerias com entidades que se relacionem; melhorar e agilizar as 

comunicações com toda a comunidade, os serviços administrativos; fazer da avaliação interna 

do agrupamento uma prática comum; rentabilizar o horário dos docentes; facilitar e 

desenvolver estratégias contra a indisciplina, o absentismo e o abandono escolar. 

 

 

1.2. PROJETO EDUCATIVO (2009-2013) 

 

“EDUCAR PARA A DIVERSIDADE” 

 

O Projeto Educativo é considerado por muitos como a organização de uma visão para 

com a escola. Este Projeto aborda um Agrupamento de Escolas que é constituído por três 

jardins de infância, três escolas de 1º ciclo e como sede a escola EB 2º e 3º ciclo, com a 

principal missão de “educar para a diversidade”. Desde o ano letivo 2008/2009 o 

agrupamento também “ganhou” o estatudo de escola de referência para alunos cegos e de 

baixa visão. Atualmente, a comunidade educativa é constituída por 136 professores, dos quais 

99 são do quadro de escola; 30 assistentes operacionais; 7 funcionários administrativos; 1 

psicóloga; 4 professores de apoio aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE); 

e 1267 alunos, desde o jardim de infância até ao 9º ano letivo.  

A maioria da comunidade de estudantes faz parte de agregados familiares de estatuto 

socioeconómico baixo; emprego precário ou desemprego; carências alimentares, de higiene e 

saúde; problemas de exclusão social e pertença a diversas nacionalidades e etnias. Também há 

estudantes que estão ao cuidado de várias instituições de acolhimento. 

Em relação aos encarregados de educação há uma enorme diversidade cultural, 

provenientes de vários países, de todos os continentes e uma enorme comunidade de etnia 

cigana. O nível de escolaridade, na sua maioria é inferior ao 2º ciclo, o que não lhes permite 

aceder a empregos bem remunerados e estáveis. Também de referir que se encontram muitas 

famílias disfuncionais, com um ou mais elementos em instituições prisionais. 

 No que se refere ao sucesso e insucesso dos alunos, o nível que este agrupamento tem 

apresentado é bastante baixo, possuindo um insucesso significativo. Nos dados apresentados 

poder-se-á considerar que este é potenciado pelos fatores anteriormente referenciados, pelas 

alterações e mudança de ciclo e inconsistência das competências adquiridas nos vários 
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domínios disciplinares, com especial ênfase para as disciplinas de línguas (portuguesa e 

estrangeira) e da matemática. 

 Como agrupamento TEIP, o Projeto Educativo foi elaborado segundo as linhas 

orientadoras do TEIP de forma a compensar as necessidades educativas da comunidade em 

que o agrupamento se insere. Tem como princípios orientadores a igualdade de oportunidades 

na aquisição e formação do saber científico e social e a valorização da diversidade e do 

respeito pelos outros. Os objetivos principais para estes quatro anos são: diminuir o insucesso 

escolar, o absentismo e os comportamentos desajustados; promover o domínio do português e 

da matemática; consolidar e fortalecer a articulação entre ciclos do agrupamento; potenciar os 

recursos existentes; e implementar uma estratégia de colaboração com as famílias, 

promovendo a integração e a abertura do agrupamento à comunidade. 

  

 

  1.3 CONTRATO-PROGRAMA TEIP 

 

“Considerando a relevância da criação de um segundo programa de territorialização 

de políticas educativas de intervenção prioritária (TEIP2)” 

     (Contrato-Programa, 2009, 1) 

 

O primeiro contrato-programa foi celebrado pela DRELVT e o Agrupamento de 

Escolas, em 2009, a começar no ano letivo de 2009/2010. Como descrito na Cláusula 

Primeira trata-se de um projeto orientado para a qualidade do percurso educativo e dos 

resultados escolares; para a redução do abandono e insucesso escolar; transição para a vida 

ativa; e a intervenção da escola como agente educativo e cultural na vida das comunidades em 

que se insere. 

Para a concretização do programa, definido na Cláusula Sexta como obrigações 

específicas do agrupamento, este comprometer-se a desenvolvê-lo, de acordo com os 

objetivos definidos para assim alcançar as metas estabelecidas; a elaborar dois relatórios 

semestrais relativos à execução do programa, com conteúdos específicos a definir; a 

disponibilizar todos os elementos que lhe forem solicitados, para efeitos de acompanhamento 

e avaliação. Caso estas obrigações não forem concretizadas, a DRELVT impede a atribuição 

de apoio financeiro no ano seguinte. Trata-se de um programa plurianual, que pode ser 

renovável automaticamente, por períodos a acordar entre as duas partes. Entretanto o contrato 

foi renovado e teve início no ano letivo de 2011/2012.  
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Com a criação de um terceiro programa de territórios educativos de intervenção 

prioritária, conhecido por TEIP 3, que iniciou no ano letivo de 2012/2013, os agrupamentos já 

inseridos no TEIP 2 mais os que vieram a integrar este programa tiveram que (re)elaborar os 

seus Projetos Educativos e planos de melhoria de acordo com o Despacho Normativo 

n.º20/2012, de 3 de outubro. Este novo contrato já não foi estabelecido com o DRELVT e 

outras direções regionais, por terem sido extintas, mas sim com MEC, através da Direção-

Geral da Educação (DGE). A introdução do plano de melhoria e a candidatura ao Programa 

Operacional Potencial Humano (POPH) foram duas das mudanças que surgiram entre os dois 

programas.   

 

 

1.4 SÍNTESE: A VISÃO DOCUMENTADA DO DIRETOR 

 

Na análise documental foram escolhidos três documentos que nos permitiram 

visualizar de forma documentada a visão do diretor. Dois dos documentos, o Projeto 

Educativo e o Contrato-Programa foram redigidos e aprovados com o envolvimento de grupos 

criados especificamente para as suas elaborações, após a eleição do diretor. O Projeto de 

Intervenção do Diretor tratou-se de um documento individual, com o qual o sujeito se 

candidatou ao cargo. De acordo com o Dec.-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, no artigo 22º, 

sobre o procedimento concursal ao cargo de diretor, refere o Projeto de Intervenção do Diretor 

como um dos documentos a entregar, onde é possível analisar a visão do candidato para com 

o agrupamento. No Dec.-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, no artigo 9º-A, sobre os 

instrumentos de gestão do agrupamento, considera o Projeto Educativo como um “documento 

objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação da missão e das metas da escola no 

quadro da sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, assim 

como a sua apropriação individual e coletiva”. No Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de 

outubro, no artigo 5.º, considera o Contrato-Programa como “um plano de melhoria orientado 

para a prossecução dos objetivos”. 

Estes documentos, todos eles, no seu espaço temporal permitiram-nos concluir que 

possuem praticamente os mesmos objetivos. No Projeto de Intervenção do Diretor, o diretor 

apresentou uma visão assente na criação de uma escola aberta a todos (inclusão; diversidade; 

cidadania; e saber e saber fazer), com os princípios do programa TEIP (diminuição do 

insucesso escola, do absentismo e da indisciplina) a partir da criação de percursos alternativos 
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ao ensino regular; ações de formação para docentes e não docentes; recuperar e rentabilizar 

espaços físicos; criar e melhorar a rede de contatos e parcerias entre a escola e outras escolas e 

instituições; e fazer da avaliação interna do agrupamento uma prática comum. 

No Projeto Educativo verificamos que se tratava da continuidade da visão do diretor 

para com o seu agrupamento. Logo descrito como missão “Educar para a diversidade”, de 

forma a proporcionar o mesmo tipo de oportunidades, a todos, na aquisição do saber científico 

e social, e no respeito pelos outros. Os objetivos principais mantêm-se dentro das linhas 

orientadoras do TEIP e do projeto de intervenção: diminuir o insucesso escolar, absentismo e 

indisciplina; promover o domínio do Português e da Matemática; melhorar a articulação entre 

ciclos e a proximidade da família à escola. 

No Contrato-Programa, verificou-se que este vem reforçar as mesmas linhas 

orientadoras do programa TEIP, como obrigatoriedade na sua aplicação de forma a atingirem 

os objetivos para os quais o programa foi criado. Pode-se verificar o “peso” de influência que 

este possui na visão do diretor para com o seu agrupamento. Para além dos objetivos já 

descritos anteriormente, no Projeto de Intervenção do Diretor e no Projeto Educativo, o 

Contrato-Programa reforça a necessidade da criação de rotinas de avaliação interna, como 

processo de registo e avaliação dos dados da escola. 

 

 

2. OBSERVAÇÃO DO DIRETOR 

 

Realizou-se uma observação estruturada (anexo IV) ao longo de um dia de trabalho, 

efetuada a 5 de abril de 2013, tendo início às 8:36 e finalizado às 17:27, com características 

não participativas por parte do observador, onde o diretor foi previamente informado dos 

objetivos da observação e assumido o compromisso de anonimato de todos os intervenientes. 

Nesta observação foram registados os tempos, as atividades, os locais e os atores que 

interagiram com o diretor. Neste período de observação, que durou, 8 horas e 57 minutos, 

foram registadas 97 ações. Para melhor análise dos dados recolhidos, devemos salientar o 

tempo que o diretor disponibilizou para o seu almoço, registado na ação n.º 52, com um 

período de duração de 2 horas e 6 minutos. A observação foi interrompida durante esta ação 

em que o diretor se deslocou a casa para almoçar. Registando assim 96 ações, no local de 

trabalho, com duração de 6 horas e 51 minutos, obtendo assim uma média de 4 minutos por 

ação. Das 96 ações realizadas na escola foram estabelecidas 67 interações com os diversos 
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atores: alunos – 4 interações; assistentes operacionais – 7 interações; professores – 35 

interações (17 dessas interações foram com membros representantes da direção do 

agrupamento); técnicos TEIP (inseridos no Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – GAAF) 

– 5 interações; técnicos administrativos – 8 interações; atores externos – 6 interações.  

 

 

Quadro 2 – Contatos interpessoais com o diretor e tempo despendido com os mesmos  

Contatos interpessoais com o diretor 

 

Internos Externos 

Total 
Alunos 

Prof. 
AO 

Téc. 

Ad. 

T. 

TEIP 
Externos 

Dir Prof 

Contatos 4 17 18 7 9 5 6 66 

% 6% 26% 27% 11% 14% 8% 10% 100% 

Tempo/  

h:min 
00:18 01:29 01:07 00:24 00:47 00:14 00:25 4:44 

% 6% 31% 24% 8% 17% 5% 9% 100% 

 

Quadro 3 - Legenda das abreviaturas: 

Prof. Professores 

Dir. Direção  

AO Assistente Operacionais 

Téc. Ad. Técnicos Administrativos 

T. TEIP Técnicos de Serviços Sociais  

 

Com estes dados verificamos que 70% do dia observado do diretor foi assente em 

contatos interpessoais, concluindo-se que se trata de um diretor que mantém um 

relacionamento muito próximo e acessível com a sua comunidade. Para constatação deste 

facto, observamos que normalmente mantém a porta aberta do seu gabinete, facilitando a 

“entrada” dos outros. Na entrevista, o próprio afirma que “como podes ver eu costumo ter a 

porta aberta e permito que todos possam entrar e falar o que necessitam. É a forma como eu 

estou e ocupo este lugar”.  

Em relação ao tempo observado do diretor, na escola, de 6 horas e 51 minutos, foram 

registados 4 horas e 44 minutos de contatos interpessoais, obtendo assim uma percentagem de 

69% do tempo despendido nesses contatos. A semelhança entre contatos e tempo despendido, 

como se pode verificar, é bastante próxima, não variando muito uma da outra. Dissecando 
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mais a análise destes dados verificamos que o maior número e tempo despendido foi com 

colegas, professores, registando uma média de 54%. Neste dado específico identificou-se que 

foram idênticos entre professores do agrupamento e professores pertencentes à direção 

(assessores do diretor). Seguido, com uma média de 15%, na relação tempo-número de 

contatos, foi realizado com técnicos administrativos, principalmente com a chefe dos serviços 

administrativos com quem o diretor realizou a maior parte das ações e tempo. Constatou-se 

que é frequente este contato, já que a gestão e administração do agrupamento passam 

inteiramente pelas “mãos” destes dois intervenientes. Em relação aos alunos, assistentes 

operacionais, técnicos TEIP e stakeholders externos, as médias tempo-número de contatos 

foram bastante próximas, registando os seguintes resultados: alunos – 6%; assistentes 

operacionais – 9,5%; técnicos TEIP – 7%; e stakeholders externos – 7,5%. Verificou-se que, 

no dia a dia, as assistentes operacionais recorrem constantemente, ao diretor, para informarem 

ou serem informadas do trabalho a executar. No contato interpessoal com alunos obteve-se a 

menor média, tratando-se que curtos e breves contatos.  

O agrupamento possui três técnicos TEIP que constituem o GAAF, com o objetivo de 

diminuírem o índice de absentismo; abandono e violência escolar; e como melhorar o elo de 

ligação entre a escola e as famílias. A proximidade dos técnicos com o diretor e a direção é 

fundamental para ação dos mesmos no terreno mantendo assim o corpo directivo bem 

informado. Os contatos entre os técnicos e o diretor, normalmente são breves, a título 

informativo e com intuito de premissa e orientação de novas diretivas. Por fim, em relação aos 

contatos interpessoais deve-se salientar os contatos estabelecidos com os stakeholders 

externos. Mesmo não tendo registado muitos contatos, o tempo despendido aos mesmos foi 

relevante da importância que o mesmo predispõe para estes atores. Em seis contatos, o diretor 

disponibilizou 25 minutos. Neste contatos somente um não foi relacionado com a escola, de 

foro pessoal, tratando-se de um telefonema com um familiar.  

Analisando pormenorizadamente a forma como foram estabelecidos todos estes 

contatos, verificou-se que a maioria foram informais. Já Mintzberg (2009) evidencia que os 

diretores preferem a informação informal, especialmente fornecida oralmente. Também se 

constatou que 90% dos contatos interpessoais foram efetuados com stakeholders internos.  

Em relação à forma como o diretor se deslocou e aos espaços que costuma ocupar no 

seu dia a dia, com apoio de um croqui (anexo II) constatamos que o diretor passou a maior do 

tempo no seu gabinete, onde realizou as suas tarefas principais. Das escassas vezes que se 

deslocou para fora do gabinete foi aos serviços administrativos, por três vezes para resolver 
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assuntos, tais como: entrega de documentos sobre os processos de avaliação dos professores, 

verificação do tempo de serviço de algumas assistentes operacionais e analisar protocolos 

com outras entidades e analisar o Estatuto da Carreira Docente (ECD) para recandidatura. 

Deslocou-se à direção e ao corredor onde manteve diálogos com professores e assessores 

sobre o relatório para a inspeção, a presença da “amiga crítica” (professora universitária 

convidada pela escola para apoiar e ajudar no programa TEIP). Também se deslocou para fora 

do gabinete, praticamente no final do dia, para verificar obras de requalificação que foram 

efetuadas noutros pavilhões da escola sede e durante o percurso foi mantendo diálogos com 

alunos e assistentes operacionais presentes.  

Como inicialmente referimos, nos restantes momentos, o diretor esteve sempre no seu 

gabinete, no qual foi resolvendo assuntos imediatos e outros já planeados. Sendo também 

final de semana, verificou-se que houve um cuidado em analisar, por parte do diretor, toda a 

documentação recebida, em papel e por mail, durante a semana e arquivá-la ou dar-lhe 

despacho como assim o entendesse. Nas tarefas de análise de mail e documentação, foram 

contabilizados 25 momentos, contabilizando um tempo de 1 hora e 57 minutos. Segundo o 

próprio, na entrevista diz “não varia muito disto. Às vezes há mais registos de incidentes, mas 

não varia muito disto. Normalmente esta parte particular costumo ter menos tempo. Depende 

também das alturas do ano, é variável”. Podemos concluir que, durante este dia, o diretor teve 

mais tempo disponível do que o normal para organização pessoal.  

Para análise e registo das categorias recorreu-se ao estudo efetuado por Bristow, 

Ireson e Coleman, acerca da vida num dia de um diretor, realizado em 2007, na qual foram 

caracterizadas as atividades nos seguintes grupos: liderança; gestão; administração; 

stakeholders externos e internos; desenvolvimento profissional contínuo; e questões pessoais. 

Neste grupo de atividades enquadramos as ações do diretor nas seguintes categorias 

individuais, sumarizadas no seguinte quadro: 

 

Quadro 4 – Caraterização em grupo de atividades das ações individuais do diretor 

Grupo de atividades Categorias individuais 

1. Liderança estratégica 1. Planeamento estratégico 

2. Reuniões de liderança 

3. Observações em sala de aula 

4. Plano de melhoria da escola 

2. Gestão 5. Questões relativas ao pessoal 

6. Orçamento e gestão das finanças 

7. Questões de segurança e saúde 

8. Alunos 
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9. Gestão de instalações incluindo a reestruturação 

10. Questões do exame e avaliação 

3. Administração 11. Administração geral 

12. Visitar espaços 

13. Excursões escolares 

14. Apelos da Administração e admissões 

15. Telefonemas 

16. Emails 

17. Boletim etc 

18. Cartas 

19. Leitura e lidar com pós 

4. Stakeholders externas 20. Rede e de outras escolas 

21. Comunidade 

22. Os assistentes sociais 

23. Visitantes (amiga crítica) 

5. Stakeholders internos 24. Reuniões de equipa e briefings 

25. Assistentes pessoais e pessoal da administração 

26. Diálogo com os alunos 

6. Desenvolvimento 

profissional contínuo 

27. Próprio desenvolvimento do diretor 

28. Leitura e reflexão pessoal 

7. Questões pessoais 29. Tempo pessoal - lanche e almoço 

30. Família 

  

 

 Categorizadas as atividades e analisadas as suas ações individuais do dia, foi possível 

verificar o tempo que o diretor disponibilizou em cada categoria. Na figura 1 ao analisarmos a 

proporção de tempo disponibilizado pelo diretor em cada categoria verificamos que a maior 

parte do tempo foi dispendido em ações administrativas, seguido do tempo pessoal, também 

ele elevado. A análise desta categoria já foi referida anteriormente, principalmente pelo 

espaço de tempo em que o diretor se deslocou a casa para almoçar. Nas ações relacionadas 

com o agrupamento, seguido da administração, as categorias a que o diretor concentrou mais 

tempo foram os contatos com os stakeholders internos e na gestão do agrupamento. Com 

menor tempo despendido verificaram-se as outras categorias, sendo a desenvolvimento 

pessoal a que registou menor percentagem. 
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Figura 1 – Proporção do tempo do diretor em cada categoria 

 

Ao analisarmos a categoria que obteve maior percentagem de tempo, a administração 

com 26%, onde foram identificadas 34 ações, que no seu total ocuparam o diretor durante 2 

horas e 19 minutos. Nesta categoria foram assinaladas ações relacionadas com a 

administração geral, com temas relacionados com excursões escolares, telefonemas, emails, 

boletins, cartas, apelos, admissões e leitura de documentos administrativos e com a visita de 

espaços. De referenciar que parte deste tempo foi despendido conjuntamente com a chefe de 

serviços administrativos, nos quais foram analisando documentos e diretivas administrativas e 

ao mesmo tempo resolvendo as necessidades mais urgentes. A análise de documentos em 

papel ou em formato digital e a quantidade de emails que o diretor recebe diariamente foi um 

dos pontos, que se verificou, que ocupam mais o seu tempo. 

Ao analisarmos a segunda maior categoria, stakeholders internos com 17%, onde 

foram identificadas 34 ações, que ocuparam o diretor durante 1 hora e 30 minutos 

aproximadamente. Nesta categoria foram assinaladas ações relacionadas com reuniões de 

equipa e briefings com professores, com assistentes pessoais e de administração e diálogos 

com os alunos. A maior parte deste tempo foi utilizado em pequenos briefings com 

professores e assistentes pessoais. Os assuntos mais discutidos durante o dia foram 

relacionados com a avaliação externa e a reunião com a “amiga crítica” do programa TEIP 

(segundo o programa TEIP, os agrupamento integrados neste programa possuem uma verba 

para requisitar um docente universitário que os apoie na execução do programa como na 
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elaboração de documentos de registo e avaliação das atividades do programa). Na semana 

seguinte à observação, o agrupamento tinha agendado com os inspectores externos, um 

processo de avaliação pedagógica. 

Após estas duas categorias, foi seguido da gestão com 15%, onde foram identificadas 

26 ações, que no seu total ocuparam o diretor durante 1 horas e 23 minutos. Nesta categoria 

foram assinaladas ações relacionadas com o pessoal e alunos, com o orçamento e gestão das 

finanças, com questões de segurança e saúde, com a gestão das instalações e com questões 

relacionadas com os exames e avaliações. As questões relacionadas com o pessoal e com os 

alunos foram as causas principais por este tempo. Os assuntos com o pessoal também foram 

relacionados com a avaliação externa, na forma como iriam distribuir o pessoal pelos vários 

painéis de apresentação; e na gestão de pessoal e dos seus serviços distribuindo-os pelas 

necessidades mais urgentes no agrupamento. Com os alunos está relacionado mais com os 

seus comportamentos, principalmente em sala de aula. 

Nas categorias que obtiveram uma percentagem inferior a 10%, totalizando as três um 

total de 18% do tempo do diretor foram os satkeholders externos, a liderança e o 

desenvolvimento profissional. Na categoria de stakeholders externos que obteve 7%, onde 

foram identificadas 7 ações, que no seu total ocuparam o diretor durante 36 minutos 

aproximadamente. Nesta categoria foram assinaladas ações relacionadas com as redes que o 

diretor estabeleceu com outros agrupamentos ou entidades escolares, com a comunidade, com 

assistentes sociais e com visitantes. A relação com as outras escolas verificou-se como maior 

tempo despendido, na sua maioria, estabelecido a partir de contato telefónico. A maioria 

desses telefonemas foram efetuados a partir do seu telefone pessoal com o objetivo de 

esclarecerem dúvidas, principalmente novas diretivas por parte do MEC.  

Na categoria liderança com uma ocupação de 6% do tempo, foram identificadas 

apenas 4 ações, totalizando 33 minutos do tempo do diretor. Nesta categoria foram 

assinaladas ações relacionadas com o planeamento estratégico a partir de reuniões de 

liderança, de observação em sala de aula e na sequência do plano de melhoria da escola. Foi 

no plano de melhoria que o diretor debruçou a maior parte do seu tempo de liderança na 

análise do plano estratégico do agrupamento. 

Na categoria que obteve menor percentagem, a de desenvolvimento profissional, 

apenas com 5% do tempo despendido, foram identificadas 6 ações, que no seu total ocuparam 

o diretor durante 28 minutos. Verificou-se que o diretor, em momentos que lhe permitiram 

alguma calma, no que se refere à entrada e saída de pessoal do seu gabinete, como nas 
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interrupções telefónicas, estes momentos de “acalmia” foram aproveitados para análises de 

documentos relacionados com a sua recandidatura ao cargo de diretor, na análise da legislação 

em vigor de forma a ficar a par do processo em causa. 

 

 

2.1 SÍNTESE: A VISÃO OBSERVADA DO DIRETOR 

 

Através da observação de um dia de trabalho do diretor, que nos permitiu ter acesso 

direto à forma como geria os seus momentos do dia. Ao longo da observação constatou-se 

principalmente o espírito com que se disponibilizava para os outros e para as necessidades do 

agrupamento. “A porta aberta” de acesso ao seu gabinete demonstrava bem essa postura. O 

resultado foi visível, pois verificou-se que 70% do tempo observado foi dedicado às relações 

interpessoais. Autores como Bristow, Ireson e Coleman (2007) apresentam que os diretores 

vêm nas relações interpessoais um aspeto muito importante nos seus trabalhos. Consideram 

também que as más relações com as suas equipas diretivas e com os encarregados de 

educação são os aspetos que mais danos provocam no desempenho das suas funções. Na 

observação pudesse verificar a “delicadeza” e “atenção” dada aos stakeholders externos por 

parte do diretor, onde se verificou poucas abordagens mas com tempos prolongados, o que 

não se evidencia com os stakeholders internos, mantendo contatos rápidos e sucintos. Para 

Brunet (1992) esta é uma imagem que o diretor pretende passar, como um clima de escola 

aberto e participativo. Metade das relações interpessoais registadas foram com a equipa 

diretiva e outros professores, o que demonstra uma atitude de confiança ao promover a 

participação dos outros a diversos níveis. Carvalho (1992) apresenta-nos que a política da 

“porta aberta” pode melhorar o comportamento e a postura dos professores para com o 

agrupamento: 

 

“...professores com perceções do tipo participativo apresentam índices de 

ansiedade menores...quanto à atratividade do local de trabalho, constata-se que os 

professores tendem a valorizar as relações pessoais e profissionais como fatores 

determinantes nessa atração.” 

      Carvalho (1992, 100) 

     

Destacamos também a proximidade e número de interações pessoais mantidas entre o 

diretor e a chefe dos serviços administrativos, como um fator importante na gestão e 
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administração do agrupamento. Como Glatter (1992, 147) exprime “há provas cada vez mais 

evidentes de que os professores gostam de trabalhar em escolas bem dirigidas e 

organizadas...os professores defendem uma atitude aberta e participativa, mas pretendem que 

a direção defina orientações claras”. No tempo despendido pelo diretor, em ações 

relacionadas com o agrupamento, a administração foi a principal, despendendo 26% do seu 

tempo diário.  

Como centro nevrálgico de decisões, o diretor, durante a observação do seu dia de 

trabalho, passou praticamente o tempo todo no seu gabinete, esporadicamente saindo. É neste 

local que o diretor concentra a maioria das suas ações, desde a análise de documentos, como 

ao contato com os outros. Tem presente neste espaço a documentação principal, como um 

local de briefing ou reunião (para além da sua secretária, um mesa redonda), com a sua equipa 

diretiva, com outros docentes, encarregados de educação, técnicos, alunos, etc. 

Na análise conclusiva na distribuição do tempo observado pelas várias categorias 

analisadas e ao relacioná-las com o estudo efetuado por Bristow, Ireson e Coleman (2007), 

constatamos que o tempo despendido pelo diretor, para questões pessoais, foi bastante 

superior à percentagem de tempo despendido pelos diretores observados no estudo. No estudo 

de Bristow, Ireson e Coleman (2007), a diretores de escola ingleses, esta categoria onde se 

insere o tempo de almoço foi ínfima (4%), enquanto no nosso estudo obtivemos uma das 

maiores percentagens  (24%).   

Nas categorias de liderança e gestão também obtiveram uma percentagem relevante e 

significativa na forma como o diretor geriu o seu tempo. Brunet (1992), Sergiovanni (2004), 

Sanches (2009), consideram a liderança partilhada como um dos fatores para o sucesso 

escolar. É bem visível na ação n.º 45, onde o diretor realiza um briefing com dois professores 

sobre o formato de apresentação dos documentos para a inspeção, onde foi debatido com os 

responsáveis. Sanches (2005) apresentou-nos a liderança a partir do cruzamento de dois eixos: 

transformação e caráter transacional da liderança; e contínuo entre abertura e caráter fechado 

da ação de liderar. A liderança reside na forma como se conceptualiza e se distribui o poder 

na organização. Como já referimos são vários os autores que defendem a tese de que a ação 

de “super líderes” apresenta vantagens nulas ou muito reduzidas. As ações destes líderes, 

normalmente são de curta duração, “de impacto sem fecundidade e originam sentimentos de 

dependência e até de frustração nos seus seguidores”, (Sanches, 2005, 1580).  

A sua visão foi visível na forma como geriu as relações interpessoais, demonstrado 

pela facilidade e quantidade de abordagens a que foi sujeito; como delegou responsabilidades 
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nos outros (ação n.º 14, 17, 21, 23, 24, 28, 45, 54, 59, 61, 70, 96); como assumiu 

responsabilidades de outros facilitando o papel dos mesmos (ação n.º 65, 71, 81); como se 

mantém informado, na análise e pesquisa de dados (ação n.º 3, 4, 9, 13, 18, 19, 20, 27, 31, 33, 

35, 37, 40, 42, 49, 55, 57, 80, 85, 89); e na rede de contatos com outros diretores e instituições 

para esclarecer e ser esclarecido de novas diretrizes centrais (ação n.º 2, 5, 15, 94). Foi visível, 

neste estudo, que uma das principais funções do diretor é analisar, pesquisar e entrar em 

contato com outros agrupamentos ou instituições, principalmente sobre assuntos relacionados 

com a gestão e administração do agrupamento. Após a “recolha” de informação e a sua 

análise o diretor age em função da sua visão, visível na forma como “distribui” ou delega 

serviços. O diretor reforça a sua liderança, através desta liderança partilhada e na postura 

exemplar, quando assume as responsabilidades dos outros, “dando a cara” aos problemas e 

protegendo os seus “colaboradores” de exposições “negativas”. 

 

 

3. ENTREVISTA AO DIRETOR 

 

Realizou-se uma entrevista no dia 27 de junho de 2013, no período da manhã durante 

48 minutos. Este foi efetuada no gabinete do próprio diretor, à porta fechada. Como registo da 

entrevista utilizou-se um gravador, autorizado pelo próprio. O guião da entrevista foi 

composto por duas partes. A primeira, identificação do entrevistado, onde se recolheu dados 

biográficos e profissionais; e segunda parte, enquadrá-lo enquanto diretor de um agrupamento 

TEIP através de cinco dimensões de questões inerentes ao estudo: validação da observação; 

descrição de uma direção de um agrupamento de escolas TEIP; a contratualização específicas 

dos TEIP; o perfil de um diretor de um agrupamento TEIP; e o seu perfil e visão de um 

agrupamento TEIP. 

 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO DIRETOR ESCOLAR 

 

Como já referido anteriormente, estes foram os primeiros dados recolhidos na 

entrevista, por acharmos importante conhecer o percurso profissional do diretor. Começando 

pelos dados biográficos o diretor possui 57 anos de idade e é casado com dois filhos. Em 

relação à sua formação profissional e mais importante para o nosso estudo, iniciou a sua 
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formação inicial na escola António Arroio indo depois para Belas Artes. Foi já a lecionar que 

realizou o curso complementar de formação de professores de trabalhos manuais e mais 

recente uma pós-graduação em administração e gestão escolar. Na formação profissional para 

a ocupação do cargo como presidente do conselho executivo e agora como diretor, no início 

da carreira ainda não havia formação neste sentido, só recentemente é que é possível pois 

verifica-se um aumento de oportunidades de formação nesta área. 

  

“Na altura não havia formação específica, só começou a haver quando se criaram 

os cursos de administração e gestão escolar, já como diretor. Foi aí que eu tirei a pós-

graduação… quando era presidente de conselho executivo não havia cursos ou formações 

destinadas ou direccionadas para a gestão e administração. Só para formação específica de 

professores.” 

 

Começou a lecionar em 1981, há 32 anos e nesta escola, agora agrupamento há 13 

anos (desde que é agrupamento há 5 anos). Já lecionou em 11 escolas diferentes onde 

desempenhou os seguintes cargos de coordenação e administração: direção de turma; 

coordenador de departamento; presidente do conselho executivo; presidente da comissão 

provisória e vice-presidente; diretor. Ao todo já deve ocupar cargos há 21 ou 22 anos. 

 Em relação às equipas com que trabalhou como diretor, neste agrupamento, manteve a 

mesma equipa, “apenas mudando um elemento”. Nas outras escolas a sua equipa foi sempre 

alterando.   

 

3.2 DIRETOR ESCOLAR DE UM AGRUPAMENTO TEIP 

 

Como já referido anteriormente, a entrevista possuiu duas partes, analisada a primeira 

parte iniciamos a segunda parte onde à qual foram criados cinco subtítulos: validação da 

observação; descrição de uma direção de um agrupamento de escolas TEIP; a 

contratualização específicas dos TEIP; o perfil de um diretor de um agrupamento TEIP; e o 

seu perfil e visão de um agrupamento TEIP.  
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3.2.1 VALIDAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Neste ponto relacionamos a entrevista com a observação efetuada ao diretor onde lhe 

foi apresentada a figura 1 - Proporção do tempo do diretor em cada categoria, e ao mesmo 

tempo questionado se aqueles resultados poderiam espelhar um dia normal dos seus dias de 

trabalho. Segundo o próprio, afirmou que se tinha tratado de um dia bastante normal, apenas 

pequenas alterações tais como maior número de incidentes com alunos e também poderia 

depender das alturas do ano. Também referiu que normalmente possui menos tempo para o 

seu desenvolvimento profissional. 

 

“Não varia muito disto. Às vezes há mais registos de incidentes, mas não varia 

muito disto. Normalmente esta parte particular costumo ter menos tempo (apontando para a 

parcela de desenvolvimento profissional no gráfico). Depende também das alturas do ano. 

É variável.” 

   

Em relação ao número de contatos interpessoais que estabeleceu também os 

considerou normais, pois identifica-se como um diretor que está presente e disponível para as 

necessidades do agrupamento.  

 

“Sim, normalmente é isto, não deve variar muito. Há dias que até há mais, mas a 

média deve ser essa. Isso foi um dia mais ou menos normal. Como podes ver eu costumo 

ter a porta aberta e permito que todos possam entrar e falar o que necessitam. É a forma 

como eu estou e ocupo este lugar.” 

 

Deduzimos com estas palavras que se trata de um diretor que deseja manter uma 

relação de proximidade, como forma estratégica de ação segundo o lugar que ocupa.  

 

3.2.2 PERCEÇÕES DO DIRETOR NUM AGRUPAMENTO TEIP 

 

Neste ponto tentamos contextualizar o agrupamento, com um programa TEIP, segundo 

as perceções do seu diretor, quanto ao tipo de problemas que costumam existir e de que forma 

costumam soluciona-los; que diferenças haverá na postura de um diretor num agrupamento 

com um contrato-programa, que lhe permite alguma autonomia para uma agrupamento sem 

nenhum contrato de autonomia, dito normal. Nesta análise verificou-se, quanto à problemática 

principal identificada pelo diretor foram as relações pessoais.  
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“As relações pessoais é aquilo que me ocupa mais espaço, na forma como é que as 

pessoas se relacionam, os problemas criados pelas pessoas…normalmente estes problemas 

é mais com docentes e externos, como encarregados de educação…chegam-me menos 

casos de alunos porque deleguei funções à subdirectora. Em relação aos docentes, os 

problemas nem são de sala de aula, mas sim pessoais, de ordens impostas por mim e da 

forma como articulam com outros colegas. Dos encarregados de educação normalmente são 

queixas ou situações que eles acham que são anormais”. 

 

Mantendo uma postura de proximidade, o diretor utiliza a “ponderação” como 

capacidade de resolução dos problemas, permitindo que todos possam exprimir-lhe o 

acontecido (para fidelização dos factos, normalmente pede esses depoimentos por escrito, 

principalmente quando são queixas externas). Só depois de recolher todos os testemunhos e 

de acordo com a legislação e regulamento em vigor é que toma decisões sobre o assunto.  

 

“Em qualquer dos casos ouço sempre os dois lados e depois vou confirmar os 

factos, se é real, porque as interpretações variam muito de pessoa para pessoa. Nos casos de 

encarregados de educação, eu só aceito queixas ou participações por escrito, que depois vou 

confirmar com as partes intervenientes” 

 

Na sua perceção enquanto diretor de um agrupamento TEIP, do papel que um diretor 

deve ter identificou principalmente como grande diferença, o aumento de burocracia e 

monotorização das atividades desenvolvidas. A nível físico considera que o TEIP permitiu 

aceder a mais recursos que de outra maneira não seria possível. 

 

“Há mais burocracia…com a história dos TEIP’s se criou uma mecânica de maior 

monotorização. Exige mais burocracia, exige mais monotorização, exige mais 

autoavaliação e isso contribui bastante.”  

 

Para o diretor a monotorização permitiu que o agrupamento se conhece-se melhor o 

que tem contribuído para a melhoria das práticas e das vivências diárias. Segundo ele é visível 

no melhoramento do rendimento escolar dos alunos. Também considera que são estes 

mecanismos do programa TEIP que têm permitido estas melhorias. Relações externas entre a 

escola e outras instituições não há diferenças, estas continuam a manter-se, notando-se em 

alguns casos maiores interacções, principalmente como os recursos de ambos são 

disponibilizados.  
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Em relação ao perfil de um diretor de um agrupamento, este deverá “saber ouvir e 

saber agir” tomando decisões por si próprio, em conformidade com aquilo que no momento 

ache mais apropriado para as necessidades do agrupamento. Considera que pode estar errado. 

Caso isso se venha a comprovar deve-se saber rectificar e dar razão a quem mereça. 

Considerou a componente de decisão como a parte mais difícil do cargo, pois exige muita 

responsabilidade. 

 

“Saber ouvir, saber agir quando é necessário e pensar pela sua cabeça, e com os 

dados que tem acesso tomar decisões em função disso…podendo estar errados, mas em 

função dos dados do momento. Saber dar o braço a torcer…se efetivamente que algo está 

mal, também saber rectificar. E estar aberto a sugestões, também acho que é importante. 

Mais uma cabeça pensa melhor que uma só. Saber ouvir, dialogar e dirigir, que é a parte 

mais complicada.” 

 

 

3.2.3 CONTRATUALIZAÇÃO NUM AGRUPAMENTO TEIP 

 

Neste ponto identificamos as principais razões que levaram o diretor e o agrupamento 

a aderir ao programa TEIP. Segundo o diretor estas foram o insucesso dos alunos registado no 

agrupamento e os recursos que o programa TEIP disponibilizaria, que de outra forma não 

seriam possíveis. O percurso até ao início do programa não foi simples nem rápido. Teve 

início ainda no mandato da ministra de educação e ciências Maria de Lurdes Rodrigues, em 

2006 mas que na altura não foi aceite. Em 2009 anos depois foi proposto pela DRELVT para 

a integração. 

 

“O principal foi o insucesso existente na zona...termos acesso aos recursos que o 

TEIP permite. Nós tínhamos feito uns anos antes uma proposta ao MEC para TEIP, no 

tempo da ministra Maria de Lurdes Rodrigues. Devido à nossa especificidade e análise do 

nosso Projeto Educativo enquadrávamos, mas na altura não havia abertura nem 

candidaturas para entrar. Mais tarde foi-nos proposto pela DRELVT que nos 

candidatássemos. Não sei quais foram os dados que eles tiraram, se foram os dados da outra 

candidatura ou pelos dados dos nossos alunos e da avaliação externa.” 

 

Verificou-se que a contratualização do programa TEIP não se tratava de um processo 

simples e rápido mas sim de uma negociação árdua e prolongada. O que ao início parecia que 

o programa permitiria que os agrupamentos adquirissem os recursos facilmente, apenas 
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justificando as suas necessidades, acabou-se por revelar o contrário com imensas 

“contingências financeiras”. 

 

“Andamos um ano para chegarmos à acordo com o MEC. Esta demora foi devido, 

no início do projeto eles propuseram-nos sermos nós a pedir o que desejávamos e fomos 

ambiciosos e colocamos tudo aquilo que efetivamente  achávamos necessário, mas depois 

as contingências financeiras, que não nos foram apresentadas no início, foram obrigando a 

que houvesse corte daqui e dacolá, e só à nona versão é que chegamos a um consenso. Não 

se perdeu efetivamente um ano porque a escola foi trabalhando o tipo de documentos e 

posturas necessárias para se integrar no TEIP. Mas podia ter sido melhor aproveitado.”   

 

A realização do contrato-programa TEIP foi realizado por uma equipa criada com esse 

mesmo efeito onde foram expostos os fatores de maior sucesso como pilares que permitiram o 

agrupamento avançar e diminuir desta forma a percentagem das áreas de insucesso. A 

autonomia que o programa permitiu tem sido favorável pois tem permitido uma margem de 

manobra nas medidas a adoptar, principalmente no plano curricular e na contratação de mais 

docentes e técnicos. 

 

“Quem tem trabalhado neste projeto é a equipa TEIP, que irá apresentar propostas 

e estas incidirão nas áreas onde temos tido mais sucesso, que nos permitiram uma margem 

maior. A melhoria das outras áreas já estão implícitas no plano de melhoria...no plano de 

autonomia poderá vir-nos dar mais margem de manobra para que as medidas a adotar sejam 

um plano curricular adotado às necessidades dos nossos alunos ou até através da 

contratação de pessoal docente que possam vir contribuir para que esses campos negativos 

possam melhorar.”  

 

Como documento principal de um agrupamento, o Projeto Educativo deve evidenciar 

os objetivos para os quais a sua comunidade pretende atingir. Sendo um agrupamento inserido 

no programa TEIP deve o Projeto Educativo apresentar esses objetivos. Segundo o diretor o 

Projeto Educativo tem vindo a ser redefinido para que isso aconteça.  

A integração no TEIP 3 assim o exige: 

 

“No novo projeto irão estar, no projeto que caducou o ano passado não estavam, 

porque nós herdamos um projeto inicial quando entramos no TEIP. Só este ano é que 

tivemos de integrar completamente o projeto TEIP no Projeto Educativo. Aliás o contrário, 

o Projeto Educativo é que teve de se adaptar ao projeto TEIP, no fundo é ele que 

predomina.” 
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Como mecanismos de avaliação importantes para a análise destes programas, como 

são a autoavaliação e a avaliação externa, em que a primeira trata-se de uma avaliação interna, 

efetuada com mecanismos criados pelo agrupamento e a segunda, como o próprio nome diz, 

efetuada por elementos externos a cargo do MEC. Segundo a perceção do diretor, a 

autoavaliação permite abordar mais elementos de avaliação, que estão para além das 

exigências do MEC e desta forma ter-se uma noção aprofundada das necessidades e 

vantagens, do agrupamento e da sua comunidade. A avaliação externa está direcionada para 

os objetivos gerais do MEC. Considera também importante, a avaliação externa, por tratar-se 

que um elemento estranho à escola que permite ter a sua análise sem influências internas. 

Considerou um grande benefício poder-se beneficiar de dois mecanismos diferentes de 

avaliação de forma a comparar os seus resultados posteriormente. A comparação entre os dois 

resultados permite ao diretor e à sua comunidade educativa terem uma melhor perceção das 

necessidades e das vantagens do agrupamento. Ao mesmo tempo o diretor considerou que a 

comparação entre as duas avaliações permite analisar a “qualidade” do processo da avaliação 

interna. O próprio considera que quanto maior for a aproximação dos dados entre ambas as 

avaliações, melhor será a avaliação interna. 

 

 

“Se houver uma divergência muito grande é evidente que alguma coisa está mal, 

ou a nossa autoavaliação foi mal feita e aí temos que agir. Se ela andar próxima dos valores 

externos, quer dizer que nós estamos no bom caminho e que temos uma perceção real do 

que é que temos a melhorar ou manter. Dá-nos uma visão mais correta do que temos a 

fazer.”  

 

Para a condução deste processo com todas as suas exigências e particularidades, o 

diretor como o agrupamento revelaram não ter havido nenhuma preparação ou formação que 

desse a conhecer o programa e facilitasse a manipulação dos seus mecanismos de trabalho. 

Tratou-se de um processo de formação in loco em todo o seu sentido, até mesmo na criação 

dos dispositivos de registo e avaliação. 

 

“Eu pessoalmente não estava (preparado) e a escola também não. Os primeiros 

anos, dois anos, foram batalhar contra a corrente...batalhámos para perceber o que nos era 

pedido...não tínhamos a perceção de como é que as coisas funcionavam, não tinha havido 

formação prévia nem para a direção nem para os elementos avaliadores. Tirando alguma 
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carolice, de algum ou outro que já tinha tido formação ou contado com estas medidas. A 

formação que eu tinha tido antes disto era especificamente com autoavaliação, porque eu 

pedi e fui ter. Tirando isso, no terreno nós não tínhamos essa noção. Foi desbravar terreno 

desde o início e ainda estamos a desbravar terreno.”  

 

As instituições que participaram e que integraram o programa TEIP do agrupamento, 

por parte da tutela foi a DRELVT e a DGIDC. Da parte do agrupamento também participaram 

como parceiros várias instituições, tais como a câmara e as juntas de freguesia onde o 

agrupamento com as suas escolas se situa e outros parceiros sociais que forneceram apoio ao 

nível de técnicos de ação social e psicólogos.  

 

 

3.2.4 PERFIL DO DIRETOR NUM AGRUPAMENTO TEIP 

 

Tentamos identificar e perceber a prática, as fontes, as relações e a postura do diretor 

num agrupamento TEIP. Para tal elaboramos várias questões para identificar a prática 

profissional do diretor; e as suas fontes de informação. Também propusemos que nos 

descrevesse qual deveria ser o perfil de um diretor num agrupamento integrado no programa 

TEIP. 

Na sua prática profissional, considerou o fator conhecimento da comunidade educativa 

como um dos mais importantes para uma boa prática. Desta forma poderá conhecer as reais 

necessidades dos seus alunos. Conhecendo da mesma forma bem, o seu corpo docente e não 

docente, poderá de uma forma também motivadora para estes, “colocá-los no lugar certo”, 

potenciando assim todos os seus recursos. 

 

“O conhecimento que eu tenho do pessoal e do agrupamento. Isso é muito 

importante, se eu não tivesse o conhecimento do que tenho e das pessoas que tenho, com as 

capacidades que cada um tem, claro que teria de agir de outra maneira...depois depende 

também da legislação que sai, depende das condicionantes que nós temos mais a legislação, 

depende da própria política educativa que se vai criando...mas mais importante para mim 

tem a ver com o conhecimento que tenho das necessidade dos alunos, das necessidades dos 

docentes e dos funcionários, e das suas capacidades, características e competências. Tenho 

mais ou menos uma noção de quem é que devo e de quem é que tem capacidades que 

outros não têm. Isso é muito importante e tomo decisões de acordo com isso.”   
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   Como fontes de informação utilizadas pelo diretor destacam-se o relacionamento 

com outros diretores de agrupamentos e com o centro de formação profissional da área. Com 

os órgãos institucionais, como a DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(antiga DRELVT), DGRHE – Direção Geral de Recursos Humanos Escolares e a DGAE – 

Direção Geral de Avaliação Escolar, também mantêm um bom diálogo. 

Em relação ao contato com outros agrupamentos o próprio diretor realça da seguinte 

forma: 

 

“Estes contatos são frequentes, muito frequentes...por exemplo este ano, nós 

propusemos, a ideia nem foi nossa (agrupamento TEIP próximo), em quere organizar, na 

primeira semana de julho um seminário, que neles já é corrente, existir todos os anos, no 

final de cada ano, mas que este ano nos propuseram que o pessoal dos dois agrupamentos 

tivesse no mesmo. Elegemos um título para desenvolver, que tem a ver com as escolas 

TEIP e a sua autonomia...Por outro lado permite também um convívio próximo, que já 

existe nas duas direções, mas que possa ser alargado ao pessoal docente e não docente, para 

que eles também tenham contatos com realidades diferentes e possam conviver e tirar 

ilações.”  

 

Para além dos contatos em rede com outros diretores e outros agrupamentos, o diretor 

destacou a presença da amiga crítica como fundamental, tratando-se de um formador 

universitário, disponibilizado a partir dos recursos financeiros do programa TEIP, com 

finalidade em apoiar a execução do programa como na elaboração dos seus documentos de 

registo. Por último referiu os contatos com a comunidade eram sempre totais desde que 

estivessem dentro da lei e dos interesses da comunidade educativa. 

Na descrição de qual deveria ser o perfil de um diretor num agrupamento integrado no 

programa TEIP, na mesma linha de pensamento reforçou a importância no saber-ouvir como 

uma características mais importantes de um diretor. Também, não menos importante 

reconheceu que é importante ter uma boa empatia com os seus funcionários e “valorizar os 

valores humanos”. Segundo este diretor, o respeito pelos outros, valorizando os seus 

empenhos e respeitando as suas dificuldades estão na base de um perfil adequado para um 

diretor TEIP. 

 

“É fundamental os valores humanos. Haver uma boa empatia entre o diretor e os 

seus funcionários...Alguns agrupamentos regem-se muito pela legislação, isso não quer 

dizer que eu não o faça, mas tenho que ter em consideração também as necessidades 

humanas das pessoas, isso é fundamental e isso não está em lado nenhum, mas é 
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necessário... saber-ouvir é muito importante, até porque uma pessoa é saber-ouvindo que 

tem uma perceção mais real do ambiente que nos rodeia e das necessidades de cada um.”  

 

 

3.2.5 PERFIL E VISÃO DO DIRETOR 

 

Neste ponto realizamos a descrição do diretor quanto à sua visão Tentamos identificar 

e perceber qual era a sua visão em relação ao seu agrupamento. Para tal elaboramos várias 

questões de forma a identificar a suas motivações para o desempenho do cargo e visão para 

com o seu agrupamento. 

Como motivações, o diretor descreveu-nos como surgiram e o levaram à posição que 

hoje ocupa, ao longo da sua carreira profissional. Descreveu-nos que nem sempre as 

motivações que levam um sujeito a candidatar-se a este tipo de cargos são causas heróicas e 

bem vistas. Quando começou a candidatar-se ao cargo, a sua principal razão foi passar a 

auferir de maiores condições financeiras. Também considerou tratar-se de um cargo de 

enorme envolvência, existindo só dois percursos: ou se desiste ou se “abraça” a causa. 

 

“Uma é a necessidade que eu tenho economicamente de ter possibilidade de 

ganhar mais algum. Segundo também é a experiência que tenho, é também uma área de que 

gosto, embora nunca tivesse trabalhado diretamente para ela e pensado vir a ter. Mas que 

depois de ter entrado abracei e acho que tenho possibilidades de contribuir positivamente 

pelo menos nalgumas áreas...A minha intensão era reformar-me e dar o meu melhor nesta 

área até concluir...O meu papel é tentar ser catalisador, não só com a própria direção como 

também com a comunidade educativa e com os próprios sindicatos. Não é fácil gerir estas 

coisas. Se uma pessoa estiver aqui e não tiver uma postura de convergência, de diálogo e de 

saber-ouvir neste tipo de agrupamento não iria ter sucesso. Isso é o que eu acho, é a minha 

visão. Posso estar errado.”  

 

Segundo a visão do diretor é trabalhar “na melhoria dos nossos alunos”, 

independentemente das dificuldades e barreiras que vão surgindo, dentro e fora da escola.  

 

“No fundo a minha visão é essa e tendo as contingências sociais que existem e 

oficiais, tentar minimizar os problemas que decorrem da instabilidade do país...mas na 

educação ainda é mais grave porque recebe todos os outros problemas que existem na 

sociedade, que são transmitidos pelos nossos alunos, encarregados de educação, 

funcionários e os nossos docentes. 
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 Se nós conseguirmos fazer isso nos próximos quatro anos, deste mandato que 

agora arranquei, já será muito bom,...” 

 

É nesta perspetiva que a maioria das suas ações são direcionadas, para o sucesso dos 

alunos através da construção de “um perfil de agrupamento que se sinta bem consigo mesmo”, 

que as pessoas se sintam bem em frequentá-lo e que queiram continuar, criando cada vez mais 

um lugar para os alunos, para os docentes e não docentes. 

 

“A visão é que temos que continuar a trabalhar na melhoria do sucesso dos nossos 

alunos, temos que continuar a definir regras a respeitar. Tem que haver segurança e 

estabilidade....para a melhoria dos resultados...e tentar estabelecer um perfil de 

agrupamento que se sinta bem consigo mesmo...fazer com que efetivamente as pessoas que 

cá estão continuem a querer ficar cá e vir para cá. Pelo menos até agora tem-me sido 

transmitido isso...sempre existiu maior incidência de professores a quererem voltar e dos 

alunos haver vontade das pessoas se quererem inscrever neste agrupamento, por várias e 

diversas formas e não a querer fugir. 

 

A partir da seguinte declaração podemos constatar que há uma preocupação por parte 

do diretor em tornar a escola atrativa à população, no seu todo, tanto para professores, como 

para alunos. 

 

“ O que tem acontecido aqui a alguns agrupamentos ao lado, em que (os alunos) 

tentam fugir. Claro que as estatísticas não são muito abonatórias a nosso caso, a nível de 

sucesso, mas também existem outros parâmetros. Este dos pais procurarem a escola, em 

colocar cá os alunos para além dos resultados é bom sinal. É sinal de que pelo menos têm 

confiança de que exista alguma educação a ser transmitida embora o sucesso não seja 

aquele que aspiraria, é bom sinal. Há escolas que até têm sucesso, mas existe a tentativa de 

fuga de alguns alunos para outras. Isso denota algum problema”. 

 

 

3.3 SÍNTESE: A VISÃO ENTREVISTADA DO DIRETOR 

 

Através da entrevista realizada ao diretor pretendeu-se, não só aprofundar o tema, 

como também “abrir” espaço a questões pertinentes acerca do assunto em questão. Esta foi 

constituída por duas partes, a primeira para identificação do entrevistado, com a recolha dos 

seus dados biográficos e profissionais e a segunda parte para enquadrá-lo enquanto diretor de 
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um agrupamento TEIP. Esta parte foi subdividida em cinco dimensões: validação da 

observação; descrição de uma direção de um agrupamento de escolas TEIP; contratualização 

específica dos TEIP; o perfil de um diretor de um agrupamento TEIP; e o seu perfil e visão de 

um agrupamento TEIP. 

Segundo o perfil biográfico deste diretor constatámos que se tratou de um sujeito do 

sexo masculino, com 57 anos e com uma situação familiar estável, casado com dois filhos. No 

seu perfil profissional teve uma formação inicial não dirigida para o ensino, mas que ao longo 

da sua carreira se foi profissionalizando. Em termos de cargos, o sujeito assumiu praticamente 

todos, enquanto docente no ensino público, desde diretor de turma a diretor de agrupamento. 

Em 32 anos de serviço, o sujeito possui 22 anos em cargos escolares. Durante esta progressão 

profissional o sujeito fez-se acompanhar da sua formação académica na área realizando uma 

pós-graduação em administração e gestão escolar 

Pudemos constatar, a partir da entrevista com o diretor, que o seu dia a dia de trabalho 

foi muito idêntico ao analisado na observação, em que o próprio afirmou haver simplesmente 

algumas variações: mais incidentes entre alunos e normalmente menos tempo para o seu 

próprio desenvolvimento profissional. Também concluiu que havia alturas do ano que o seu 

trabalho era “variável”.   

 Já referido anteriormente, na observação, também se verificou na entrevista quais 

eram os assuntos mais problemáticos para o diretor. Estes estão de acordo com a linha de 

investigação de Bristow, Ireson e Coleman (2007), em que o diretor também considera as 

relações pessoais como o fator que lhe ocupa mais tempo, na resolução de problemas. As 

relações pessoais com professores, encarregados de educação, alunos e assistentes, ocupam 

praticamente o tempo e o esforço do diretor. São o “motor” do agrupamento, pois como estes 

autores também afirmam: “good relationships were important when considering the most 

rewarding and satisfying elements of the job.” (ibid, 2007, 60).      

Na resolução de conflitos, o sujeito informou que mantém uma postura aberta, dando 

oportunidade a que todos os sujeitos ou entidades se possam pronunciar e só depois de ouvir e 

analisar os acontecimentos e de acordo com a legislação em vigor tomará decisões. O perfil 

ideal de diretor de um agrupamento vem de encontro a esta política, que o próprio afirmou: 

“um diretor deverá saber ouvir e saber agir” por si próprio. Como perfil de um diretor de 

agrupamento TEIP considerou idêntico, simplesmente diferenciando-se no aumento de 

burocracia, que não era visível noutro agrupamento. Considerou a monotorização, como um 

dos mecanismos inexistentes nos outros agrupamentos. Esta monotorização finaliza numa 
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avaliação, que nos agrupamentos TEIP são efetuadas duas anualmente, dando origem a dois 

relatórios, previstos no Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro, artigo 7.º, sobre a 

coordenação do programa: 

- alínea e) Monitorizar a execução dos planos de melhoria aprovados, designadamente 

através da análise dos relatórios semestrais e anuais. 

A candidatura ao programa TEIP, foi no sentido de reforçar o agrupamento com 

recursos humanos, desde professores, técnicos especializados e assistentes, e apoios 

financeiros para equipar o agrupamento com materiais educativos. Sem o programa tais 

recursos não seriam possíveis. O grande constrangimento do programa foi a sua 

contratualização, pois veio revelar-se exaustiva, à qual o próprio diretor afirmou terem 

perdido um ano em negociações e só à nona versão é que chegaram a um consenso. Hipólito 

(2012, 220) descreve esta fase, como o “regateio” entre as duas partes, pois a qualificação do 

problema já estava identificada no programa, descrito nos seus objetivos, através do Despacho 

Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro: “melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida 

no sucesso educativo dos alunos; combate ao abandono escolar e às saídas precoces do 

sistema educativo; criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição 

qualificada da escola para a vida ativa; e a progressiva articulação da ação da escola com a 

dos parceiros dos territórios educativos de intervenção prioritária”. Para a eficácia deste 

processo, o diretor considerou que deveria haver uma preparação ou formação das várias 

partes envolventes, o que não foi o caso. Considerou este fator, não só identificado por ele 

como também por outros colegas diretores de outros agrupamentos, “em todos os 

agrupamentos onde isso aconteceu foi difícil começar a incutir mecanismos de autoavaliação 

e de análise”, como uma lacuna que prejudicou em grande parte o processo de 

contratualização e de avaliação do programa.  

Para este sujeito, no perfil ideal de um diretor de agrupamento TEIP, identificou como 

fatores importantes para o seu desempenho: um bom conhecimento da comunidade educativa 

e manter uma bom relacionamento com a sua rede de contatos (tutela, outros diretores e 

agrupamentos e instituições). Na sua rede de contatos também referiu a importância do(a) 

“amigo(a) crítico(a)” (expressão utilizada pelo formador universitário disponibilizado por 

fundos financeiros do programa, no seu apoio e construção). Após consciência destes fatores, 

o sujeito deverá desempenhar este cargo assente nos valores humanos, respeitando os outros, 

no saber-ouvir e criar uma boa empatia.  
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O que motivou o sujeito a assumir este tipo de cargos, no início da carreira, foram a 

progressão da mesma e financeiramente mais rentáveis. Com o passar dos anos, foi criando 

expetativas e a gostar do mesmo. A sentir mesmo que era útil para o cargo e para o 

agrupamento: “depois de ter entrado abracei e acho que tenho possibilidades de contribuir 

positivamente pelo menos nalgumas áreas”. Bristow, Ireson e Coleman (2007) também 

constataram que os diretores vão-se afetuando aos cargos, sentindo que “nasceram” para 

aquilo. 

 

“For some it is still the best job that they could carry out: indeed some look upon it 

as a vocation. This dedication will go some way to delivering retention in the profession 

and such individuals may positively influence those coming up through the ranks.” 

    Bristow, Ireson e Coleman (2007, 76) 

 

A visão dos próprios diretores vai-se moldando com as expetativas que vão criando na 

execução das suas tarefas. Para o sujeito e na sequência do que já foi descrito, a sua visão para 

com o agrupamento foi a seguinte: “trabalhar na melhoria do sucesso dos nossos alunos”; 

“estabelecer um perfil de agrupamento que se sinta bem consigo mesmo”; e “fazer com que as 

efetivamente as pessoas que cá estão continuem a querer ficar cá e vir para cá”. Para o diretor, 

criar uma escola de sucesso é criar uma escola atrativa para todos e que todos a desejem 

frequentar, desde alunos, assistentes, docentes e que os encarregados de educação desejem 

matricular os seus educandos no agrupamento. 
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IV – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo pretendemos chamar a atenção às questões que nos pareceram mais 

pertinentes, segundo os objetivos deste estudo e na forma como foi conduzida a análise das 

suas perspetivas em relação à visão de um diretor na autonomia e contratualização de um 

agrupamento TEIP.  

Relembrando a problemática desta investigação, de como é que um diretor, de um 

agrupamento TEIP, gere o contrato de autonomia em prol da sua visão, realizou-se uma 

análise documental, uma observação não participante e uma entrevista semi estruturada, que 

nos permitiu compreender melhor a sua visão para com o agrupamento.  

 

 

A VISÃO DO DIRETOR QUANTO AO SEU PERCURSO PROFISSIONAL 

 

Como conclusão deste estudo, pretendemos, em primeiro lugar, enquadrar o diretor, 

não como um gestor ou um administrador profissionalizado, mas sim como um sujeito que 

realizou uma formação inicial em docência (formação de professores). Segundo o Dec.-Lei 

n.º137/2012, de 2 de julho, no Artigo 21.º, número 3, só docentes ou professores 

profissionalizados é que podem ser opositores ao cargo de diretor. Mesquita (2011, 23) 

identifica a imagem do professor como um “sujeito intelectual, com formação científica e 

pedagógica, consciente do seu papel na sociedade”, com competências suficientes para saber 

gerir a sua carreira e “ser empreendedor da sua profissionalização. Partindo deste início e na 

sequência deste estudo, identificamos que o diretor em causa construiu o seu percurso 

profissional neste registo. Tratou-se de um docente que iniciou a sua carreira há 32 anos e em 

que 22 deles foram ocupados em cargos de gestão ou administração na escola. De acordo com 

o perfil geral de desempenho profissional do professor inscrito no Dec.-Lei n.º 240/2001, de 

30 de agosto, na sua dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida, deve 

incorporar a sua formação como um elemento constitutivo para uma melhor prática 

profissional. Na ocupação de cargos de gestão e administração por parte do sujeito, o próprio 

sentiu a necessidade e o dever, como profissional, em procurar formação que lhe permitisse 

uma melhor prática, efetuada assim que lhe foi possível, numa pós-graduação em 

administração e gestão escolar.  
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A visão do diretor e o seu percurso profissional foram moldados em consonância um 

com o outro, pois pudemos comprovar a sua evolução profissional ao nível da ocupação de 

vários cargos administrativos, assim como à formação contínua que realizou especificamente 

para o cargo. Como afirma Mesquita (2011) o sujeito assume a sua profissão ocupando-a, 

exercendo desta forma uma atividade profissional que é remunerada; onde se sente 

vocacionado, criando expetativas acerca da sua posição; pertencente a uma organização que 

pretende dinamizar; não descurando a formação para uma melhor eficácia do cargo; 

respeitando um código ou ética profissional; com a autonomia que o cargo lhe aufere para 

impor as suas ideias ou visão.  

 

 

A VISÃO DO DIRETOR QUANTO À AUTONOMIA E CONTRATUALIZAÇÃO NUM AGRUPAMENTO 

COM O PROGRAMA TEIP 

 

 A autonomia das escolas foi um conceito que apareceu em 1986, com a Lei de Bases 

do Sistema Educativo, no Dec.-Lei n.º 46/86 de 14 de outubro, que para Lima (2011) é 

concretizável a partir da elaboração de um projeto educativo próprio, construído e executado 

de forma participada. Canário (1999) apresenta-nos o projeto educativo como o foco de 

“desenvolvimento da organização escolar no seu conjunto, tendo obviamente reflexos nas 

condições de aprendizagem dos alunos. É relativo ao seu governo e organização, expressando 

a sua identidade como instituição, as finalidades que a norteiam, as metas que escolheu e os 

meios que se propõe pôr em prática para as atingir”.  

 Trata-se do documento que apresenta as linhas orientadoras, a “visão” da sua 

organização para o agrupamento. Nele foi possível identificar a visão do diretor, já num 

modelo pós-burocrático, segundo Hipólito (2011) que tem levado a um “estado contratual” , 

entre este e a escola.  

 Foi o programa TEIP que permitiu aos agrupamentos que o integrassem, possuíssem 

maior autonomia a partir da sua contratualização. O programa deu os seus primeiros passos 

em Portugal a partir do Despacho n.º 174-B/ME/96 de 8 de julho, ao abranger territórios com 

denominante comum a exclusão social por parte das suas comunidades, com carências sociais, 

económicas e baixas qualificações académicas. Pretendia assim diminuir o abandono escolar; 

a melhorar as aprendizagens e os resultados escolares; reduzir a indisciplina; e orientar 

educativamente a transição qualificada para a vida ativa. 
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 A contratualização, como o próprio nome indica, é o mecanismo de negociação. No 

caso específico, do processo de autonomia do programa TEIP, realizado entre o agrupamento 

e o MEC, com o envolvimento dos parceiros comunitários do agrupamento. Este processo de 

contratualização está documentada no Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro, no 

artigo 5.º, que considera o Contrato-Programa como “um plano de melhoria orientado para a 

prossecução dos objetivos”. 

Os objetivos do programa TEIP enquadravam nos objetivos pretendidos pelo 

agrupamento, logo o plano de melhoria do programa seria um reforço à persecução da visão 

do diretor (da visão do agrupamento). Como Hipólito (2011) refere ao ato de contratualização, 

como o ato de “regateio”, constatamos que se trata de um processo demorado o que prejudica 

a ação do programa no terreno. Também se concluiu que se trata de um programa que envolve 

demasiada burocracia, que segundo o diretor “encrava” a resolução de alguns problemas ou 

necessidades imediatas. Como mais valias identificadas foi o processo de avaliação imposta 

pelo programa, que permitiu aos agrupamentos passarem a registar e analisar as suas 

atividades num formato mais profissional, podendo no fim retirar ilações sobre essas mesmas 

atividades, o que normalmente não se sucedia. A avaliação permitiu clarificar as metas e os 

planos de melhoria, tornando estes “realistas” à comunidade educativa a que foram impostos. 

Ferreira e Teixeira (2012) confirmam a “visão” do diretor no que se relaciona à 

integração dos agrupamentos no programa TEIP, ao considerarem “atrativas” as mais valias 

do programa, principalmente no apoio financeiro às infra-estruturas. Tal como Vieira e 

Dionísio (2012, 94-97) “a participação no programa TEIP traduz-se numa oportunidade de 

organização e planeamento...que permite descortinar interesses e afinidades, estabelecer 

parcerias e reforçar a abertura à comunidade...disponibilizando meios. Também denunciam o 

excesso de trabalho burocrático...que o identificam como uma clara limitação deste 

programa”.  

Como pudemos verificar a visão do diretor deste agrupamento vem ao “encontro” de 

vários estudos efetuados à implementação do programa TEIP nos agrupamentos de escolas. 

Aguiar e Lopes (2012, 130) fazem uma breve reflexão sobre o programa TEIP onde 

explicitam as suas características evidenciadas pelo diretor, tais como a necessidade de se 

potenciarem recursos multidimensionais que envolvam a comunidade mas que não surtem 

maior efeito por “esbarrarem” em obstáculos como a não sequência de projetos, precaridade 

laboral do pessoal docente.  
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O PERFIL DE UM DIRETOR DE UM AGRUPAMENTO TEIP 

 

“Como podes ver eu costumo ter a porta aberta e permito que todos possam entrar e 

falar o que necessitam. É a forma como eu estou e ocupo este lugar.” 

       Diretor do AE TEIP 

 

Não podendo fugir à lei educativa, segundo o Dec.-Lei n.º 137/12 de 2 de julho, que 

define o perfil do diretor como “o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial”, em qualquer tipo de 

estabelecimentos educativos, quer seja agrupado ou não. Legislativamente um diretor de um 

agrupamento TEIP tem as mesmas funções que um diretor de outro tipo de agrupamento. 

Compete as estes administrarem e gerirem os seus estabelecimentos de acordo com diretivas 

tutelares. Um diretor de agrupamento TEIP terá não só de seguir estas diretivas tutelares como 

também as definidas no contrato-programa do TEIP. Logo tentamos identificar que 

particularidades se assemelhavam e diferenciavam no perfil de um diretor de agrupamento 

TEIP. Concluímos que, em ambos os casos, possuem percursos muitos idênticos o que os leva 

a serem parecidos. Como refere Mintzberg (2009) que carateriza o trabalho dos diretores 

como intenso, com atividades breves, descontínuas e que preferem informação informal.  

Para além da caraterização profissional e tutelada de um diretor, neste estudos também 

destacamos a visão do diretor, como um dos pilares da sua capacidade de liderança. Para 

Sanches (2009) a liderança é a capacidade de adaptação a contextos de indeterminação, 

orientada para o conhecimento e para a realização da sua missão. A visão, segundo Álvarez 

(1998) é a imagem mental de um futuro estado possível que é tão vago como um sonho e tão 

real como uma meta. A missão deste diretor é “Educar para a diversidade”, assente na criação 

de uma escola aberta a todos enquadrada no programa TEIP. O sujeito em causa no estudo 

considerou importante o perfil do diretor na sua generalidade, deve-se enquadrar no perfil do 

agrupamento e assim “construir um perfil de agrupamento que se sinta bem consigo mesmo”. 

Para que assim acontece o diretor realçou a importância em ter um bom conhecimento da sua 

comunidade educativa e a forma se predispõe a esta. Brunet (1992), Carvalho (1992), Glatter 

(1992) defendem este perfil como promoção da participação de todos, envolvendo-os 

ativamente na atividades das escolas. Bristow, Ireson e Coleman (2007) também consideram 

as relações pessoais extremamente importantes. São estas que promovem principalmente o 

bem e o mau estar do diretor na sua liderança. O saber ouvir e saber agir são fatores 
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importantes no perfil de um diretor, pois permite-lhes recolher informações e com estas dever 

saber tomar decisões de acordo com a informação que possui. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Leadership efficace: le leader catalyseur, le leader capable de se déployer lui-même 

et ses idées en une consonance globale; présentent assez de souplesse pour absorber les 

conflits; ils sont aussi parfois suffisamment courageux pour exploiter les energies que 

draine l’entreprise et capables de soutenir une vision couvrant l’ensemble de l’organization.  

      Bennis et Nanus (1985, 176)  

 

Estes autores definiram que para haver uma liderança eficaz era necessário conseguir 

“passar” a mesma visão a toda uma organização. O diretor deverá ser o “catalisador” capaz de 

colocar as mesmas ideias como sendo globais em toda a comunidade educativa. Deverá ser 

capaz de absorver todos os conflitos apresentando sempre uma postura acessível de forma a 

resolvê-los. No objetivo principal deste trabalho “a visão do diretor” em relação à autonomia 

e contratualização de um agrupamento TEIP, realizou-se um estudo de caso, no intuito de 

reunir o máximo de informações e perspetivas do diretor em relação ao tema.  

Como recomendação ao desenvolvimento deste tema seria interessante e 

complementar ao trabalho uma segunda entrevista, de forma a perceber como é catalisada a 

sua visão a partir da sua liderança. A partir deste conhecimento seria possível, ao próprio 

diretor, proceder à adaptação do seu plano de ação de modo a conseguir transmitir a sua visão 

eficazmente e assim facilitar o atingir dos seus objetivos. 

Outro aspeto interessante seria aprofundar o conhecimento sobre a influência da visão 

de um diretor na sua liderança e as decorrentes implicações no clima de escola.  
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ANEXO I – INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS (OBSERVAÇÃO) 

Grelha de observação do diretor  
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ANEXO II – CROQUI DO EDIFÍCIO, ONDE EFETUADA A OBSERVAÇÃO 

 

Croqui dos principais espaços onde o diretor se desloca 

 
1 – secretária do diretor 

2 – mesa redonda, onde o diretor recebe os vários interlocutores, em situações de maior 

formalidade/privacidade 

3 – secretária da vice – diretora 

4 – secretária de adjunto 

5 – secretária de adjunto 

6 – secretária de adjunto  
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ANEXO III – GUIÃO DA ENTREVISTA AO DIRETOR 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AO DIRETOR ESCOLAR 

 

Breve contextualização da entrevista 

Pretendemos com a entrevista recolher dados que contribuam para uma maior compreensão 

dos Agrupamentos TEIP e a sua autonomia e contratualização específica na ação do diretor 

escolar, a partir das explorações das práticas de inovação e regulação no contexto escolar. 

 

Tema: Lógicas de ação de um diretor de um Agrupamento TEIP em relação ao seu contrato-

programa. 

 

Legitimação da entrevista: 

- Informar o diretor sobre o tema da investigação e seus objetivos, geral e específicos. 

- A entrevista realizada será registada em formato digital previamente autorizada, garantia de 

anonimato e acesso ao produto final. 

 

1. Identificação do entrevistado: (dados biográficos e profissionais) 

1. Idade: ________ 

2. Situação familiar: (casado ou solteiro, filhos)______________________________ 

3. Formação académica inicial: __________________________________ 

4. Tempo total de serviço _________ anos. 

4.1 Tempo de serviço ______ anos neste Agrupamento. 

5. Em quantas escolas lecionou: ________ 

6. Cargos desempenhados em outras escolas/agrupamentos: _____________________ 

6.1 Durante o(s) ano(s) letivo(s): ____________________________________________ 

6.2 Sempre com a mesma equipa (sim)    (não) 

7. Cargos desempenhados neste agrupamento: ________________________________ 

7.1 Durante o(s) ano(s) letivo(s): ____________________________________________ 

7.2 Sempre com a mesma equipa (sim)    (não) 

8. Que formação contínua tem realizado?  

(antes de ser diretor)______________________________________________________ 

(depois de ser diretor) ____________________________________________________ 
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2. Questões a aprofundar? 

Dimensões Objetivos específicos Questões específicas 

1. Validação da 

observação 

1. Verificar a perspetiva do 

diretor à observação do seu 

dia de trabalho. 

 

2. Perceber qual o sentido 

que o diretor atribui às 

interações. 

 

 

 

 

 

  

1. Considera que foi um 

dia típico? Porquê? 

 

 

2. Durante este dia 

estabeleceu 70 contatos: 

63 internos, 4 externos e 3 

com alunos. 

Normalmente qual é o 

volume de contatos num 

dia do diretor? 

(O que pensa disto? Em 

que medida eles podem 

caraterizar a sua ação como 

diretor?)  

 

2. Direção de um 

Agrupamento de Escolas 

TEIP 

1. Descrever os problemas 

percecionados pelo diretor 

no seu contexto de ação. 

 

 

2. Perceber as soluções 

encontradas para resolver 

esses problemas.  

 

 

 

3. Descrever o papel de um 

diretor TEIP. 

 

 

 

 

 

4. Identificar qual o perfil 

adequado para um diretor 

de um Agrupamento TEIP?  

 

 

 

 

 

1. Quais os problemas 

que se colocam a um 

diretor? Quais são os 

problemas mais 

frequentes? 

 

2. Como diretor de que 

forma tentou resolver 

esses problemas?  

(Pode dar exemplos de 

soluções encontradas?) 

 

3. Na sua prática 

quotidiana, o que sente 

que é diferente sendo um 

diretor de um 

agrupamento TEIP?  

(O que é que difere de um 

Agrupamento “normal”) 

 

4. Que perfil deve ter um 

diretor de um 

agrupamento TEIP, para 

corresponder às suas 

especificidades?  
(Deverá ser diferente de 

outros diretores? Deverá 

ter formações específicas?) 
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3. Contratualização de 

um Agrupamento TEIP 

1. Identificar as perceções 

inerentes ao TEIP 

 

 

 

 

 

2. Perceber qual a 

importância atribuída ao 

programa TEIP 

 

 

 

 

 

3. Perceber a importância 

do contrato-programa TEIP 

e todo o seu processo 

1. Quais foram as razões 

principais que levaram o 

Agrupamento a 

candidatar-se ao TEIP? 

Como foi elaborada a 

candidatura ao TEIP e 

quais foram os seus 

processos?  

2. No Projeto Educativo 

deste Agrupamento TEIP 

teve/tem  pertinência nos 

objetivos definidos no 

TEIP II e III? 

(Quais os aspetos mais 

relevantes? Descreva 

alguns) 

 

3. Como foi 

elaborada/negociada a 

proposta do contrato 

programa? 

(Que pessoas/estruturas da 

escola participaram na 

elaboração do contrato? 

Quais foram os 

critérios/prioridades usados 

para a sua elaboração? 

Qual a importância da 

auto-avaliação e do 

relatório de avaliação 

externa para a elaboração 

do programa? 

Estava preparado (a escola) 

para a elaboração deste tipo 

de documento? 

Houve relações com 

organizações do 

«território» da escola para 

a elaboração do programa? 

Quais os 

serviços/estruturas do 

Ministério de Educação 

participaram na negociação 

do contrato? 

 

4. Perfil do Diretor do 

Agrupamento de escolas 

TEIP 

1. Identificar a prática 

profissional como diretor 

 

 

 

1. Olhando para trás, 

qual foi/foram o(s) 

momento 

/contexto/situação que 

mais contribuiu(ram) 
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2. Identificar as fontes de 

colaboração 

 

 

 

 

3. Compreender que tipo 

de relações estabelece com 

atores externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Descrever o perfil de um 

diretor TEIP 

para a sua prática como 

diretor? 

(Descreva algumas 

situações e o que aprendeu 

com elas que lhe foram 

particularmente úteis?) 

 

2. Quando tem dúvidas, 

questões ou não saiba 

como resolver alguma 

situação, onde procurava 

as respostas? 

 

3.1 Os contatos com 

outros diretores escolares 

são frequentes? O que 

espera de este tipo de 

interações mais 

informais? 

3.2 Esperavam por uma 

reunião com a amiga 

crítica, que acabou por 

não acontecer. O que 

espera de este tipo de 

contatos mais formais? 

3.3. Que contatos 

externos mais costuma 

estabelecer? Porquê? 

 

4. Descreva-me como 

deverá ser o perfil de um 

diretor TEIP? 

(Quais são os valores que 

este deverá ter?) 

 

 

5. O seu perfil e visão de 

agrupamento TEIP 

1. Identificar as motivações 

de um diretor 

 

 

 

 

2. Identificar a visão do 

diretor sobre o 

Agrupamento TEIP 

1. Qual ou quais foram as 

motivações que o têm 

predisposto para a 

aceitação e candidatura 

ao cargo de diretor? 

 

2. Qual é a sua visão para 

este agrupamento TEIP? 

 

 

Obrigado pela sua disponibilidade e amabilidade em realizar esta entrevista. 
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ANEXO IV – REGISTO DA OBSERVAÇÃO 

 

Observação do diretor 5/4/2013 

 

R n.º Hora Local Atividade/Tarefa P. Corp. Intervinientes 

1 08:36:12 

(1:36) 

Entrada 

corredor 

O diretor cumprimenta com um “Bom dia” a assistente 

operacional (AO) no portão e alunos e outra AO à entrada do 

edifício principal. 

A andar  

2 08:37:48 
(7:12) 

Gabinete Telefone pessoal (diálogo com um diretor de outro 
agrupamento, ass: como avaliar alunos através do PIT (plano 

individual de trabalho). “Quando os alunos faltam e não 

apresentam o trabalho, o que fazer?” responde “o objetivo é 
dar oportunidade aos alunos para passarem. Se nós não 

dessemos oportunidade aos nossos alunos, metade deles 

chumbava. Mesmo que já tenham passado o prazo de entrega, 
costumamos dar oportunidade aos alunos de apresentarem os 

trabalhos. O espírito da lei é rigor mas de dar sempre a 

oportunidade aos alunos de passarem”.  

Sentado na 
secretária 

(porta aberta 

do gabinete) 

Ao telefone. 
Ninguém 

presente 

3 08:45:00 

(5:53) 

Gabinete Análise de documentos (protocolo com a Escola Superior 

Almeida Garrett sobre a aceitação de estagiários no 

agrupamento) 

Sentado na 

secretária 

 

4 08:50:53 
(8:33) 

Gabinete Ver o mail e imprime os mesmos e documentos Sentado  

5 08:59:26 

(12:00) 

Gabinete 

+ 
café 

Entra o presidente do Conselho Geral e convida o diretor a ir 

tomar café. Fora tomar café a um café próximo da escola. O 
diálogo é sobre a atualidade política (demissão do Relvas, os 

lóbis das farmácias, etc.) e sobre a marcação de uma nova 

reunião do CG para haver recondução do diretor, pois até a 
atualidade não há mais nenhum candidato ao cargo. 

Descon- 

traído 

Pres. Do CG 

6 09:11:00 

(13:01) 

Gabinete Ao computador: responde a alguns mails; visualiza sites de 

informação e da atualidade; arruma documentação.  

Sentado e 

em pé 

 

7 09:24:01 
(4:06) 

Gabinete Assuntos: processo de um aluno; e sobre a presença da amiga 
crítica, às 14h:30min. 

Sentado 
secretária 

Vice diretora 

8 09:28:07 

(0:10) 

Gabinete Telefone: da secretaria a perguntarem se é necessário alguma 

coisa 

  

9 09:28:17 
(3:31) 

Gabinete Computador: analisa o diário da república. Arruma o 
protocolo e outros documentos num dossier 

  

10 09:31:48 

(0:07) 

Gabinete Uma AO informa o diretor que já mandou comprar os 

materiais que o professor pediu e que depois vêm entregar-lhe 

 AO 

11 09:31:48 
(6:53) 

Gabinete Analisa documentos (coloca música clássica a tocar); introduz 
dados no computador e vê correspondência recebida (folheia 

um jornal local) 

  

12 09:38:48 
(1:50) 

Gabinete Recebe material de correspondência que pediu à AO para 
comprar. Tira fotocópia de um documento e pede à AO para 

arquivar 

 AO 

13 09:40:38 

(1:53) 

Gabinete Vê correspondência (mail)   

14 09:42:31 

 

Gabinete A vice diretora (VD) entra no gabinete e começam o diálogo 

sobre o tempo e sobe documentos do agrupamento: 

VD: “está um frio de morte!”;  
D: “o PE já está finalizado pelas equipas de 

acompanhamento?” 

VD: “Só falta o que diz respeito à educação especial. A 
inspeção está aí à porta e ainda não entregaram os documentos 

todos”;  

D: “já havia de estar e ter ido ao conselho geral. Até quarta-
feira tem que estar pronto e o regulamento interno e o projeto 

educativo, já deviam estar prontos, para irem ao CG, o mais 

rápido possível. No regulamento interno só se altera  que 
mudou na lei, não se põe lá mais nada”;  

VD: Já fora escolhidos os alunos para integrarem o projeto da 

junta de freguesia do Beato?” 
V: “ainda não. Também pediram para arranjar uma equipa de 

andebol para um torneio que vão organizar. Os alunos CEF 

vão ao agrupamento Gil Vicente para conhecerem os cursos 
que são possíveis. Eles irão fazer uma visita de estudo para 

conhecerem os cursos. Como está a organização dos estágios 

para os alunos do PIEF?” 
VD: Ainda não estão organizados nem distribuídos os alunos. 

Primeiro temos que falar com as escolas do 1ºciclopara 

Sentado na 

secretária e a 

VD em pé, 
junto da 

secretária 

VD 
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receberem alguns alunos e com as AO do bar para o mesmo. 

V: em relação aos exames do 4ºano, temos que falar com a 

coordenadora do 1ºciclo.  

Entra um professor e pergunta se a prof. G. (acessora) 

está, por causa de uma visita de estudo 

Entra a professora G. (acessora) e diz “Bom dia, só cheguei 

agora porque tive uma consulta”.  

 

 

 

 

Assessora 

15 09:54:20 
(1:14) 

Gabinete  Assunto: se ainda há necessidade de realizar a alguma turma. 
Se estavam todas cobertas. (o diretor fiou de falar com a 

responsável interna pelo projeto) 

sentado 
 

Telefone 
(empresa que 

faz o rastreio 

visual) 

16 09:55:34 
(1:08) 

Gabinete  Análise de documentos (computador)   

17 09:56:42 

(1:45) 

Gabinete  Responsável pelo aluguer dos espaços (pavilhão escolar). O 

diretor entregou uma requisição por parte dos técnicos que 
trabalham com os alunos cegos, para poderem usufruírem do 

pavilhão, para a prática do jogo de futebol para cegos e pediu 

para arranjar um tempo livre para estes alunos 

 P. G. (acessora)  

18 09:58:27 
(2:43) 

Gabinete  Vê e responde a mails. Imprime correspondência. Arruma 
papelada e procura um documento 

Sentado  
Em pé  

 

19 10:01:10 

(17:40) 

Gab. Da 

chefe de 
secretaria  

Entrega documentos imprimidos à chefe de secretaria, 

analisam os documentos e contratos em conjunto: processos de 
professores, consoante os escalões em que estes estão, a partir 

da legislação, tempo de serviço (projetam o que irão fazer – 

tabela com todos os professores, escalão e tempo de serviço); 
contratos e propostas de compra de materiais (qual a mais 

rentável, preço qualidade); verificam a situação das AO, 

também quanto ao tempo de serviço e às avaliações obtidas no 
ano anterior e o vencimento em questão (assunto com a 

administração, por caus a da subida de escalão das 

funcionárias); certificados de equivalência pedidos por antigos 
alunos das escolas do agrupamento (confusão com os mega 

agrupamento – muitas pessoas passaram pela secretaria a pedir 

certificados e a informação que lhes transmitiram tinha sido 
errada, pois esta escola não se tinha agrupado a nenhuma);  

Em pé chefe de 

secretaria 

20 10:18:50 

(2:24) 

Gabinete  Arruma documentação (põe em ordem documentos nas pastas) Em pé no 

gabinete 

Porta fechada 

21 10:21:14 
(2:28) 

Gabinete  Assunto: a psicóloga está de baixa, por gravidez de risco. 
Mandem um mail para eu reencaminhar para a área de gestão 

de alunos. Eles tratam do assunto. 

Sentado Telefone 

22 10:23:42 
(4:36) 

Gabinete  Arruma documentação De pé  

23 10:28:18 

(1:16) 

Gab. 

secretaria  

Entrega documentos à chefe de secretaria Pé chefe de 

secretaria 

24 10:29:34 
(0:32) 

Gabinete  Resolver documentação que falta no PE com a professora 
responsável pela Educação Especial (Os PEI’s dos alunos já 

estão assinados) 

Sentado na 
mesa 

redonda 

P. de Ed. 
Especial 

25 10:30:06 

(5:08) 

Gabinete  É abordado para tomar conhecimento de um AO que está a 

faltar porque foi operado, mas que tem dias de férias para tirar, 
e que devia ser informado para utilizar esse tempo, para não 

meter baixa e perder dinheiro. Entrega de documentos 

contratos sobre o aluguer do pavilhão. 

Sentado na 

mesa 
redonda 

chefe de 

secretaria  

26 10:35:14 

(4:14) 

Gabinete Continuam a verificar documentos dos alunos de educação 

especial e os seus PEI’s a serem assinados pelo diretor   

Sentado na 

mesa 

redonda 

P. de Ed. 

Especial 

27 10:39:28 

( 

Gabinete Arruma documentação e analisa os documentos.  Em pé  

28 10:46:27 

(0:36) 

Gabinete Assunto: “recebeu o nosso mail?, quem irá ao encontro?” 

Irão vocês. 

Em pé Téc. GAAF 

29 10:47:03 

(0:47) 

Gabinete Assunto: “fiquei com três grupos de estagiários.” Em pé P. De ciências 

30 10:47:50 

(2:18) 

Gabinete Assunto: “posso fazer uma permuta  Em pé P. De EV 

31 10:50:08 

(12:04) 

Gabinete Arruma documentação que foi juntando em cima da secretária 

durante a semana. Consulta notas no telefone 

Em pé Porta fechada 

32 11:02:12 

(2:21) 

Gabinete  Assunto: visita de estudo da professora LR. 

Por causa do preço da visita (12€) e haver um aluno que não 
pode pagar. Saber se o agrupamento paga. O diretor informa 

que não há verba para visitas de estudo (desta forma) 

Em pé VD 

33 11:04:33 
(8:54) 

Gabinete  Continua a arrumar a documentação que está em cima da 
secretária. Verifica legislação e documentos 

Em pé  

34 11:13:27 

(1:19) 

Gabinete  Assunto: rachadela na sala B10, por causa da chuva. Em pé Chefe de 

secretaria Porta 

fechada 
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35 11:14:46 

(1:27) 

Gabinete  Continua a arrumar a documentação que está em cima da 

secretária 

Em pé  

36 11:16:13 

(0:20) 

Gabinete  “Já trouxeram as 25 refeições. Para 2ª e 3ªfeira também já 

estão marcadas” 

Em pé  AO 

37 11:16:33 Gabinete  Continua a arrumar a documentação que está em cima da 

secretária 

Em pé  

38 11:28:13 

(0:27) 

Gabinete  Telefone toca: “Sim. Posso receber. Mande entrar” (entrada da 

escola) 

Em pé  

39 11:28:40 

(11:20) 

Gabinete  Assunto: Senhor que tem que cumprir horas comunitárias na 

escola. Verificam o número de horas já cumpridas e 
estabelecem um horário para os dias seguintes de forma a 

cumprir as horas que faltam. 

Chama a chefe da secretaria: entrega documento com o 
horário do senhor. Esta entrega-lhe documentos sobre uma 

educadora, para redução do tempo de trabalho (art. 79, da 

redução para formação) 

Sentado na 

secretária 

Porta fechada 

Senhor com 
horas 

comunitárias e 

chefe de 
secretaria 

40 11:44:00 

(1:15) 

Gabinete  Continua a arrumar a documentação que está em cima da 

secretária 

Sentado  

41 11:46:45 

(4:15) 

Gabinete  Assunto: processo disciplinar de um aluno; agressões dos 

alunos para com a professora e a demasiada indisciplina na 
sala de aula (ed. Visual) 

Sentado P. de história 

(DT) 

42 11:51:00 

(7:24) 

Gabinete  No computador a visualizar documentos do seu interesse. 

Arruma mais documentos e organiza pastas com legislação 

Em pé  

43 11:57:24 
(1:39) 

Corredor  Cumprimenta um colega professor e conversam sobre o 
ambiente de sala de aula, democrática 

Em pé, 
interventivo 

Professor 

44 11:59:03 

(8:11) 

Gabinete 

da chefe 
de 

secretaria 

Assunto:  

- IFP (Instituto de Formação Profissional); 
- entregar documentos para arquivo; 

- resolver questões sobre a instituição de acolhimento de 

crianças de risco, que frequentam a escola; 
- análise de legislação do ECD (Estatuto da carreira docente, 

art.79º) 

Em pé, junto 

à secretária 

Chefe de 

secretaria 

45 12:07:14 
(2:37) 

Corredor 
na 

direção 

Assunto: diálogo com os professores presentes que tratavam 
dos documentos para a inspeção. 

Em pé P. 
coordenadores 

de matemática e 

ciências  

46 12:09:51 
(1:24) 

Direção  Assunto: visita de estudo e como arranjar maneira e terem 
transporte mais barato (analisar e ver possibilidades)  

Em pé Acessora 

47 12:11:15 

(1:51) 

Gabinete  Assunto: um técnico do GAAF (gabinete de apoio ao aluno e à 

família), pergunta como deverá marcar as suas férias, pois 

possui um contrato diferente.  

Em pé Técnico do 

GAAF 

48 12:12:43 

(1:51) 

Gabinete  Assunto: “o que é feito da coordenadora do 1º ciclo, ainda não 

apareceu. Terá acontecido alguma coisa? 2ªfeira há uma 

reunião no final do dia (18:30) por causa da coadjuvação. 

Em pé VD 

49 12:14:34 

(0:53) 

Gabinete  Análise de documentos Em pé  

50 12:15:27 

(0:32) 

Gabinete  É-lhe entregue correspondência que chegou, por parte da 

secretaria 

Em pé Técnica de 

secretaria 

51 12:15:59 

(2:42) 

Gabinete  Análisa a correspondência recebida. Verifica também o mail. Sentado na 

secretária 

 

52 12:18:41  Arruma as coisas e sai para almoçar em casa   

53 14:22:07 
(0:24) 

Corredor  Cumprimenta os alunos e a AO que estão à entrada da escola  AO e alunos 

54 14:22:31 

(2:23) 

Direção  Assunto: é abordado por uma professora que lhe pergunta se 

deve ir à reunião com as amigas críticas ou dar o apoio ao 
estudo no 1ºciclo. O diretor informa que deve ir dar o apoio ao 

estudo, só deverá ir À reunião se tiver alguém que a substitua.  

Em pé P. M. e J. 

55 14:24:54 

(1:51) 

Gabinete  Começa a analisar os documentos que deixou da manhã Em pé  

56 14:26:45 

(2:30) 

corredor Atende um telefonema pessoal Em pé  

57 14:29:15 

(1:00) 

Gabinete  Organiza documentos por montes, consoante as áreas, ou 

pastas de organização 

Em pé  

58 14:30:15 

(1:25) 

Gabinete  Assunto: pergunta se já chegou a amiga crítica, pois gostaria 

de cumprimentá-la. É também informado que deveria ir 

também à reunião ou dar por lá um salto. 

Em pé Acessora 

 

59 14:31:40 
(8:20) 

Gabinete  Assunto: - assinar documentos; 
Autorizações de visitas de estudo; 

Informa que irá disponibilizar a palavra-chave, para que sejam 

as técnicas de secretaria a introduzir os contratos de todos os 
professores do agrupamento, pois ele não tem disponibilidade. 

Assim que puderem fazer isso ele irá abrir a página na 

internet, para tal efeito. 

Em pé Chefe de 
secretaria 

60 14:40:00 Serviços  Assunto: pedir documentação protocolar do TEIP Em pé Chefe de 



89 

 

(1:53) secretaria 

61 14:41:53 

(3:24) 

Direção  Diálogo com os colegas que estão presentes na direção. 

Informa a vice-diretora que deve arquivar e estar a par desta 

documentação (protocolo TEIP) 

Em pé Acessores, téc. 

GAAF, VD 

62 14:45:17 

(0:31) 

Gabinete  Assunto: o que irão dialogar com a amiga crítica. Também 

saber porque é que ainda não chegou. 

sentado VD 

63 14:45:48 

(8:00) 

Gabinete  No computador verifica mails e sites de interesse. Imprime 

correspondência 

Sentado  

64 14:53:48 

(0:24) 

Direção   Entrega alguns documentos impressos à vice-diretora Em pé VD 

65 14:54:12 

(2:03) 

Corredor   Assunto: queixas sobre o comportamento de uma aluno na sala 

de aula. Falta de respeito para com a professora. Fala 

pessoalmente com a aluna sobre o seu comportamento, o que 
lhe pode acontecer e que postura deverá ter em momentos 

semelhantes 

Em pé Aluna + 

professor  

66 14:56:15 

(7:39) 

Gabinete  Assunto: tentam entrar em contato com a amiga crítica, pois 

vários professores estão à esparra da reunião e ainda não 
houve notícias da senhora. 

Sentado  VD 

67 15:03:54 

(0:08) 

Gabinete  Entrega do protocolo TEIP fotocopiado ao diretor e à vice-

diretora 

Sentado  Chefe de 

secretaria 

68 15:04:02 

(10:35) 

Gabinete  Assunto: procura contato telefónico da amiga crítica; 

Arruma e analisa documentos, sublinha com marcador pontos 

importantes nesses documentos 

Sentado  

69 15:14:37 
(3:44) 

Gabinete  Cumprimenta colegas com um beijo e fala sobre o seguinte 
assunto (rastreio visual na escola. Uma colega informa que já 

todas as turmas fizeram e que para este ano já não era 

necessário). Falam sobre a organização dos painéis para a 
inspeção. Organizam esses documentos na mesa redonda, 

onde colocam os dossiers para a inspeção. O diretor vê 

documentos no computador e imprime-os 

Sentado  P. A. e 
coordenadora 

do 1º ciclo 

70 15:18:21 

(22:02) 

Gabinete Assuntos: 

- matrizes das fichas de 4ºano, elaborados para os alunos com 

NEE, da competência do agrupamento. Cumprimento dos 
prazos e do regulamento; 

- apresentação do plano estratégico ao diretor, para 2013/2015 

do CIADAP, para que o diretor verifique se está de acordo, 
para ser apresentado na reunião CCA; 

- notas de avaliação das AO. A Drel informa que é para 

avaliar, mas o sindicato diz que estão em estágio, por isso não 
deveriam ter excelente (informação do relatório acerca do 

trabalho desenvolvido por todos os AO, sobre as baixas de 

algumas e como deveriam ser avaliadas no próximo ano, 
desacordo com a legislação em vigor); 

- Avaliação dos docentes, como estes serão avaliados e 

informá-los quais os pontos fortes da avaliação. A influência 
que os alunos que passam ou chumbam poderá ter na nota 

final das suas avaliações. 

- a avaliação do diretor não é feita pela escola mas sim pelo 
diretor regional  

Sentado  Coordenadora 

do 1º ciclo 

71 15:40:23 

(4:47) 

Gabinete  Assunto: entrega de um atestado médico, de uma aluna que 

não tem vindo às aulas (é uma aluna do PIEF). A mesma não 

quer vir e que o que se poderá fazer (aceitar o atestado 
médico, retirá-la da turma e abrir uma vaga para outro aluno). 

O diretor informa que terão que aceitar o atestado médico e 
tentar dar oportunidade à aluna que acabe o ano. 

Sentado  P. do PIEF 

72 15:44:50 

(1:48) 

Gabinete  Assunto: como é que a escola se irá organizar para a 

realização dos exames do 4ºano, pois todos os alunos irão 

realizar os exames na sede do agrupamento e terão que se 
deslocar à escola. Os alunos dos colégios privados também de 

fazer o mesmo. 

Sentado  Coordenadora 

do 1º ciclo 

73 15:46:38 
(3:26) 

Gabinete  Assunto: qual é a palavra-chave para entrar no wireless da 
escola; que medidas TEIP foram pedidas na reunião de ontem; 

como irás fazer a recondução do teu mandato como diretor  

Sentado  Coordenadora 
da EB1 EDP 

74 15:50:04 

(1:59) 

Gabinete  Assunto: o colégio Pelicano ainda não nos informou de 

quantos alunos virão realizar os exames de 4ºano 

Sentado  Coordenadora 

do 1º ciclo + 
coordenadora 

da EB1 EDP  

75 15:52:03 
(1:24) 

Gabinete  Assunto: diálogo sobre a recandidatura ao cargo de diretor 
(tenho a possibilidade de realizar 4 mandatos e neste momento 

estou no 1º) 

Sentado  Coordenadora 
da EB1 EDP 

76 15:53:27 

(3:24) 

Gabinete  Assunto: ida ao Porto (Olimpíadas da matemática) e qual a 

possibilidade de financiamento da escola para a realização da 
viagem. Também saber se os professores podem fazer 

permuta, de forma a compensar as aulas que têm que dar nos 

Sentado  Coordenadora 

da EB1 EDP e 
P. AM 
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dias da viagem. O diretor informou que sim, mas que deviriam 

entregar essa informação registada, para ficar documentado 

77 15:56:51 

(5:56) 

Gabinete  Assunto: informam o professor que não houve reunião com a 

amiga crítica, mas que os professores estiveram reunidos e 

analisaram as necessidades e dificuldades que tinham na 
implementação das anteriores propostas apresentadas; 

- marcação de uma reunião com os responsáveis do PIEF para 

a distribuição dos alunos pelos possíveis estágios. 

Sentado  VD 

78 16:02:47 
(2:11) 

Gabinete  Assunto: disponibilização da sala que a inspeção irá utilizar 
nos dias em que estiver no agrupamento. Esta sala é onde está 

o GAAF, para onde se irão deslocar, durante estes dias. O 

diretor informou que poderiam ir para o gabinete de SPO 

Sentado  Técnicas do 
GAAF 

79 16:04:58 

(0:48) 

Gabinete  Assinar documentos sobre a ida ao Porto (Olimpíadas da 

matemática) 

Sentado  P. AM 

80 16:05:46 

(9:01) 

Gabinete  Assunto:  

- análise de documentos sobre a avaliação de docentes (função 
dos avaliadores internos e externos; ordem de serviços para 

avaliadores e avaliados) 

Sentado  Coordenadora 

do 1º ciclo + 
coordenadora 

da EB1 EDP 

81 16:14:47 
(2:06) 

Gabinete  Análise do perfil do aluno do PIEF que irá estagiar, apoiando 
os recreios, na escola EDP 

Sentado  Coordenadora 
da EB1 EDP 

82 16:16:53 

(1:49) 

Gabinete  Informação: não iremos para o gabinete do SPO, porque tem 

lá os processos dos alunos e os armários não têm cadeado. 

Ficaremos estes três dias na sala dos professores e usaremos as 
salas que estiverem livres para realizar as atividades e receber 

os encarregados dos alunos. 

Sentado  Técnicas do 

GAAF 

83 16:18:42 
(2:43) 

Gabinete  Informação: a ordem de serviços para todos os avaliadores e 
avaliados , mesmo aqueles que não quiseram ser avaliados. 

Também foi informado que conseguiram um aluguer do 

autocarro 50% mais barato porque poderiam dividir as 
despesas com outro agrupamento, para a ida ao Porto 

(Olimpíadas da Matemática) 

Sentado  Assessoras: 
P. L e P.G 

84 16:21:25 
(1:50) 

Gabinete  Assunto: entrega de documentos sobre as necessidades do 
agrupamento em material de desgaste, que tem de ser 

requisitado até 2ªfeira; e que a escola tem um voucher para 25 

pessoas para andarem de comboio (ida e volta) a onde 
desejarem.  

Sentado  Chefe de 
secretaria 

85 16:23:15 

(4:13) 

Gabinete  Análise de legislação do Diário da República Sentado   

86 16:27:28 
(0:15) 

Gabinete  Entrega dos livros de ponto (registo de faltas de professores) Sentado  AO 

87 16:27:43 

(4:33) 

Gabinete  Diálogo sobre a avaliação do docente e qual a informação do 

avaliador 

Em pé Coordenadora 

da EB1 BA 

88 16:32:16 
(14:22) 

Escola  Foi ver os trabalhos de recuperação que foram efetuados nas 
casas de banho de dois pavilhões. Muitos materiais 

danificados pela má utilização dos alunos e que criou um gasto 

enorme para a escola (4000€ em portas, lavatórios, torneiras, 
etc.) 

Em pé pela 
escola 

Foi falando com 
as AO e alguns 

alunos 

89 16:46:38 

(1:46) 

Gabinete  Análise de documentos Em pé  

90 16:48:24 
(3:14) 

Gabinete  Assunto: como serão marcadas férias, se poderá haver exames 
nessa altura. O diretor informa que devem marcar as férias e 

na altura, caso seja necessário, podem vir a ser chamados; 

diálogo sobre os concursos de professores 

Sentado Coordenadora 
da EB1 EDP 

91 16:51:38 

(0:25) 

Gabinete  Assunto: confirmar a disponibilidade das AO na escola EB1 

EDP. 

Sentado  Coordenadora 

da EB1 EDP e 

chefe de 
secretaria 

92 16:52:03 

(20:02) 

Gabinete  Assunto: mobilidade dos professores; concurso de professores; 

projetos que estão a decorrer no agrupamento com a 

comunidade (parceiros sociais) 

Sentado  Coordenadora 

da EB1 EDP 

93 17:12:05 

(2:47) 

Gabinete  Visualização de mails e arrumação de documentos na pasta 

para analisar em casa 

Sentado   

94 17:14:52 

(2:40) 

Gabinete  Telefone pessoal (diretor do Agrupamento de Escolas Patrício 

Prazeres, por causa da avaliação externa. O diretor informa e 
pede que lhe envie os documentos para o mail e que depois lhe 

responde com mais calma) 

Sentado   

95 17:17:32 
(3:41) 

Gabinete  Assina documentos e coloca no dossier da inspeção e pergunta 
se é necessário mais alguma coisa para a inspeção 

Sentado  Coordenadora 
da EB1 EDP e 

técnico do 

GAAF 

96 17:21:13 
(5:48) 

Gabinete  Assunto: os alunos do PIEF já foram distribuídos pelos 
estágios (assinar os estágios) 

Sentado  P. E 

97 17:27:01 corredor Despediu-se dos seus acessores e dos professores que estavam 

presentes. Ofereceu boleia a uma colega que mora próximo, 

Em pé Acessores e 

professores 
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mas esta informou-o que hoje o marido a iria buscar. 

98      

Nota prévia: o gabinete do diretor possui cinco armários, cheios de dossier, um cofre para 

documentos importantes, uma fotocopiadora. Na sua secretária há um computador e um ecrã 

para as câmaras de vigilância e uma impressora. Não tem fotos pessoais/familiares no 

gabinete. Apenas uma foto da equipa de basquetebol da escola, um mapa de Portugal e dois 

trabalhos manuais, elaborados pelos alunos, com o tema, ambiente e reciclagem. Tem um 

móvel com uma coleção pessoal de cd’s de música clássica 
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ANEXO V – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA AO DIRETOR ESCOLAR 

 

Breve contextualização da entrevista 

Pretendemos com a entrevista recolher dados que contribuam para uma maior compreensão 

dos Agrupamentos TEIP e a sua autonomia e contratualização específica na ação do diretor 

escolar, a partir das explorações das práticas de inovação e regulação no contexto escolar. 

 

Tema: Lógicas de ação de um diretor de um Agrupamento TEIP em relação ao seu contrato-

programa. 

 

Legitimação da entrevista: 

- Informar o diretor sobre o tema da investigação e seus objetivos, geral e específicos. 

- A entrevista realizada será registada em formato digital previamente autorizada, garantia de 

anonimato e acesso ao produto final. 

 

1. Identificação do entrevistado: (dados biográficos e profissionais) 

1. Idade: “57” 

2. Situação familiar: (casado ou solteiro, filhos):”casado com dois filhos” 

3. Formação académica inicial: “primeiro foi António Arroio, depois fui para Belas Artes e fiz 

percurso complementar de formação de professores de trabalhos manuais e depois pós-

graduação em administração e gestão escolar” 

4. Tempo total de serviço: “desde 81 - 32 anos”. 

4.1 Tempo de serviço: “13  anos, nesta escola e como agrupamento há 5 anos”. 

5. Em quantas escolas lecionou: “11” 

6. Cargos desempenhados em outras escolas/agrupamentos: “direção de turma; coordenador 

de departamento; presidente de conselho pedagógico; presidente de conselho administrativo; 

diretor; vice-presidente do conselho executivo; presidente da comissão provisória; presidente 

de comissão instaladora; representante de grupo; todos acho eu”  

6.1 Durante o(s) ano(s) letivo(s): “como diretor desde que apareceu a nova legislação, até aí 

com presidente do conselho executivo, como presidente da comissão instaladora, presidente 
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da comissão provisória e vice-presidente, ao todo na gestão, nestes cargos, devo ter tido 21 ou 

22 anos” 

6.2 Sempre com a mesma equipa: “como diretor nesta escola, mudou apenas um elemento” 

7. Cargos desempenhados neste agrupamento: “só como presidente de conselho executivo; 

presidente da comissão instaladora e como diretor e também fui um ano como vice-

presidente” 

7.1 Durante o(s) ano(s) letivo(s): ___________________________________________ 

7.2 Sempre com a mesma equipa:  “nunca tive a mesma equipa, mesmo noutras escolas” 

8. Que formação contínua tem realizado?  

“Não fiz nenhuma formação. Na altura não havia formação específica, só começou a haver 

quando se criaram cursos de administração e gestão escolar, já como diretor, e foi aí que eu 

tirei a pós-graduação, porque até aí não havia. Anteriormente, quando era presidente de 

conselho executivo, não havia cursos ou formações destinadas ou direcionadas para gestão e 

administração, só para formação específica de professores”. 

 

2. Questões a aprofundar? 

Dimensões Objetivos e Questões específicas 

1. 

Validação 

da 

observação 

1. Verificar a perspetiva do diretor à observação do seu dia de trabalho. 

1. Considera que foi um dia típico? Porquê? 

“Sim. Não varia muito disto. Às vezes há mais registos de incidentes, mas 

não varia muito disto. Normalmente esta parte particular costumo ter 

menos tempo. Depende também das alturas do ano, é variável”  

 

2. Perceber qual o sentido que o diretor atribui às interações. 

2. Durante este dia estabeleceu 70 contatos: 63 internos, 4 externos e 3 

com alunos. Normalmente qual é o volume de contatos num dia do 

diretor? 

(O que pensa disto? Em que medida eles podem caraterizar a sua ação 

como diretor?)  

“Sim, normalmente é isto, não deve variar muito (apontando para o 

gráfico). Há dias que até há mais, mas a média deve ser essa. Isso foi um 

dia mais ou menos normal. Como podes ver eu costumo ter a porta aberta 

e permito que todos possam entrar e falar o que necessitam. É forma 

como eu estou e ocupo este lugar”. 

 

2. Direção 

de um 

Agrupame

nto de 

Escolas 

TEIP 

1. Descrever os problemas percecionados pelo diretor no seu contexto de 

ação. 

1. Quais os problemas que se colocam a um diretor? Quais são os 

problemas mais frequentes? 

“Não faço ideia! As relações pessoais é aquilo que me ocupa mais espaço, 

na forma como é que as pessoas se relacionam, os problemas criados 
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pelas pessoas, penso que é mais isso. Normalmente estes problemas é 

mais com docentes e externos, como encarregados de educação. também 

alunos, mas a mim chegam-me menos casos de alunos porque tenho, 

deleguei funções na área de alunos `subdirectora, vão mais ter com ela. 

Em relação aos docentes, os problemas nem são de sala de aula, mas sim 

pessoais e ordem impostas por mim, desde atas de avaliação, da forma 

como articulam com outros colegas e alunos. Dos encarregados de 

educação normalmente são mais queixas ou situações que eles acham que 

são anormais, mais nesse sentido” 

 

2. Perceber as soluções encontradas para resolver esses problemas.  

2. Como diretor de que forma tentou resolver esses problemas?  

(Pode dar exemplos de soluções encontradas?) 

“Em qualquer dos casos ouço sempre os dois lados e depois vou 

confirmar os factos, se é real, porque as interpretações variam muito, de 

pessoa para pessoa, nestes casos. Nos casos de encarregados de educação, 

eu só aceito queixas ou participações por escrito, que depois vou 

confirmar com as partes intervenientes”. 

 

3. Descrever o papel de um diretor TEIP. 

3. Na sua prática quotidiana, o que sente que é diferente sendo um 

diretor de um agrupamento TEIP?  

(O que é que difere de um Agrupamento “normal”) 

“Eu não notei diferença nenhuma. Há mais burocracia, a nível de papel. É 

a única diferença que eu noto. Existe uma, acho com a história dos TEIP’s 

se criou uma mecânica de maior monotorização. Exige mais burocracia, 

exige mais monotorização, exige mais autoavaliação e isso contribuiu 

bastante para que um agrupamento normal, normalmente não existe nem é 

visível. Para mim esta foi a maior diferença, para além dos recursos que 

vieram inerentes ao sermos TEIP, que permite outra abordagem de 

problemas e situações e constituição de possibilidades. É possível criar 

outro tipo de mecanismos e organismos. Tirando isso, não há assim 

grandes diferenças. Acha benéfico essa monotorização? É. Permite que 

a escola e a comunidade escolar se conheça melhor e possa tomar 

medidas que contribuam para uma melhoria da sua prática e da sua 

vivência diária. É essencialmente esse papel. Fundamentalmente a gente 

sabe que o que é que está em causa é a melhoria do rendimento escolar 

dos nossos alunos e isso é a meta principal, mas que este tipo de 

mecanismos e este tipo de recursos e a forma como é feita o 

acompanhamento dos agrupamentos TEIP permitem efetivamente haja 

uma maior interação entre os pares intervenientes. Há algum tipo de 

relacionamento que seja diferente com os atores externos por este ser 

uma agrupamento TEIP? Não, não noto diferença, porque nós já 

tínhamos estas parcerias. A única diferença, que eu posso notar e que noto 

é em relação a algumas instituições que são nossas parceiras, como o 

Escolhas, com os recursos que eles têm e os recursos que nós temos há 

uma maior  interação e uma tentativa de colaboração das várias propostas 

de atividades a desenvolver. Há uma maior interação nessa matéria e uma 

maior reutilização desses recursos. Se a escola tem recursos e esses 

projetos também têm, há um maior relacionamento para que se 
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aproveitem esses recursos e não haja repetitividade. (6:14)” 

 

4. Identificar qual o perfil adequado para um diretor de um Agrupamento 

TEIP?  

4. Que perfil deve ter um diretor de um agrupamento TEIP, para 

corresponder às suas especificidades?  
(Deverá ser diferente de outros diretores? Deverá ter formações 

específicas?) 

“Segundo a minha opinião, eu acho primeiro que tem de saber ouvir e 

saber agir quando é necessário e pensar pela sua cabeça, e com os dados 

que tem acesso tomar decisões em função disso, não porque o amigo tal 

tem uma opinião ou de outro agrupamento faz de outra maneira. Essa é a 

desculpa normalmente de outras pessoas, que fulano tal faz de outra 

maneira e tu também tens que fazer. Não tem nada a ver com isso. O 

diretor deve ter a cabeça bem assente em função das metas que definiu e 

dos recursos que tem e do conhecimento que tem dos próprios recursos 

humanos existentes e materiais e agir em função disso. Tentar tirar o 

melhor partido para os nossos alunos, mas é muito diferente de um 

agrupamento para o outro. Os recursos humanos existes de um 

agrupamento não são os mesmos do outro, os conhecimentos dos alunos 

não são os mesmos do outro, portanto acho que as características 

principais é saber ouvir e tomar decisões, mais ao menos de acordo com 

os dados que tem, podem até estar errados, mas em função dos dados do 

momento. E saber também, depois dar o braço a torcer, se efetivamente os 

recursos e as medidas que tomou, que depois se venha a verificar que com 

outros recursos e dados que efetivamente que algo está mal, também saber 

retificar. E estar aberto a sugestões, também, que acho que é importante . 

mais do que uma cabeça pensa melhor que uma só. Saber ouvir, dialogar e 

conversar e saber dirigir, que é também a parte mais complicada” (8:17) 

 

3. 

Contratual

ização de 

um 

Agrupame

nto TEIP 

1. Identificar as perceções inerentes ao TEIP 

1. Quais foram as razões principais que levaram o Agrupamento a 

candidatar-se ao TEIP? Como foi elaborada a candidatura ao TEIP e 

quais foram os seus processos?  

“O principal foi o insucesso existente aqui na nossa zona e sabendo nós 

que eramos uma área socialmente complicada; poder permitir outros 

recursos para além dos normais para que pudéssemos usufruir deles no 

sentido de tentar dar aos nossos alunos outras valências, outras 

capacidades e apoio, mais nesse sentido. Termos acesso aos recursos que 

o TEIP permite. Nós tínhamos feito uns anos antes uma proposta ao 

ministério de educação para TEIP, no tempo da ministra Maria de Lurdes 

Rodrigues. Devido à nossa especificidade e análise do nosso projeto 

educativo enquadrávamos mas na altura não havia abertura nem 

candidaturas para entrar. Mais tarde foi-nos proposto pela direção 

regional de Lisboa que nos candidatássemos, não sei quais foram os dados 

que eles tiraram, se foram os dados da outra candidatura ou pelos dados 

dos nossos alunos e da avaliação externa. Sei que nos propuseram a 

candidatar e assim o fizemos. Esta primeira fase demorou dois anos, em 

que o primeiro ano foi mais para chegarmos a um acordo a nível do 

contrato a celebrar. Penso que só foi À nona versão é que chegamos a um 
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acordo. Andamos um ano para chegarmos a acordo com o MEC. Esta 

demora foi devido, no início do projeto eles propuseram-nos sermos nós a 

pedir o que desejávamos e fomos ambiciosos e colocamos tudo aquilo que 

efetivamente achávamos necessário, mas depois as contingências 

financeiras, que não nos foram apresentadas no início,  foram obrigando a 

que houvesse cortes daqui e dacolá, e só à nona versão é que chegamos a 

um consenso. Não se perdeu efetivamente um ano porque a escola foi 

trabalhando o tipo de documentos e posturas necessárias para se integrar 

no TEIP. Mas podia ser melhor aproveitado”. (12:02)  

 

2. Perceber qual a importância atribuída ao programa TEIP 

2. No Projeto Educativo deste Agrupamento TEIP teve/tem 

pertinência nos objetivos definidos no TEIP II e III? 

(Quais os aspetos mais relevantes? Descreva alguns) 

“No novo projeto irão estar, no projeto que caducou o ano passado não 

estavam, porque nós herdamos um projeto inicial quando entramos no 

TEIP. No projeto TEIP específico sim, só que neste ano é que tivemos de 

integrar completamente o projeto TEIP no projeto educativo. Aliás o 

contrário, o projeto educativo é que teve de se adaptar ao projeto TEIP, no 

fundo é ele que predomina. Neste momento está em vias de aprovação, 

mas como nos foi proposto aderirmos a um contrato de autonomia, por 

parte da direção da DIGEST, nós aderimos e portanto o projeto educativo 

estava para aprovação, vai ter que sofrer adaptações para que permita que 

o projeto de autonomia possa fazer parte conjuntamente com o projeto 

TEIP, que tem de estar pronto até final de julho, esperemos. Os aspetos 

mais relevantes do plano de autonomia é variável porque nós ainda não os 

enunciamos, só nos foi proposto há duas semanas e temos que o ter pronto 

até final de julho. Mas tem áreas que nós pretendemos e nos foi proposto 

autonomia curricular e das ofertas curriculares, sejam as áreas onde 

iremos mexer. É a autonomia que não nos implica grandes entraves, 

principalmente a autonomia pedagógica e curricular. É por aí que este 

plano de autonomia nos será mais fundamental, nos permite contratualizar 

técnicos e trata-se de um plano de dois a três anos o que nos dá margem, 

cria alguma estabilidade o que até aqui não tínhamos. Aliás isto foi 

proposto a novecentos e tal agrupamentos, este plano de autonomia e 

aderiram cerca de seiscentos e tal, portanto mais de 50%. Se desses 50% 

todos eles vão conseguir o plano aprovado é outra questão. No projeto 

TEIP já havia a possibilidade de integrar projetos de autonomia, está 

previsto na legislação inicial. Neste momento a proposta da DIGEST é 

neste sentido. O que implica é que haja um maior princípio de equidade, 

de controlo de análise para dar resposta a ele.”  

 

3. Perceber a importância do contrato-programa TEIP e todo o seu 

processo 

3. Como foi elaborada/negociada a proposta do contrato programa? 

(Que pessoas/estruturas da escola participaram na elaboração do contrato? 

Quais foram os critérios/prioridades usados para a sua elaboração? 

“Quem tem trabalhado neste projeto é a equipa TEIP, que irá apresentar 

as propostas e estas incidirão nas áreas onde temos tido mais sucesso, que 

nos permitam uma margem maior. A melhoria das outras áreas já está 
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implícita no plano de melhoria. No plano de autonomia tem a ver com as 

áreas onde temos tido maior sucesso. É nessas áreas onde temos uma 

maior margem de manobra e podemos caminhar para a margem de 

excelência. Esta análise ainda não está concluída, pois só temos dados até 

ao 2ºperíodo. Se se mantiver os resultados, que não devem andar muito 

longe daí, tem a ver com a melhoria dos resultados curriculares dos 

nossos alunos, essencialmente porque no abandono temos melhorado 

imenso, a nível disciplinar não tanto, mas não estávamos preocupados. O 

problema principal e que é a causa principal é o insucesso. Acho que tem 

que investir mais no plano de melhoria. No plano de autonomia poderá 

vir-nos dar mais margem de manobra para que as medidas a adotar sejam 

um plano curricular adotado Às necessidades dos nossos alunos ou até 

através da contratação do pessoal docente possa vir a contribuir para que 

esses campos negativos possam melhorar. Qual a importância da auto-

avaliação e do relatório de avaliação externa para a elaboração do 

programa? 

É muito importante para termos a noção dos dados, facultados pelos 

mecanismos normais, outra coisa é termos a noção. Embora aí, parte 

dessa avaliação seja feita com base nos documentos normativos que saem. 

Mas há uma parte muito importante que não saem nos normativos, que é 

questão das perguntas que são feitas aos nossos clientes, que são pais, os 

alunos e aos nossos intervenientes que são os professores e os 

funcionários, que há muitas áreas que são tocadas por eles todos os dias e 

que notam deficiências e vantagens, mas que a gestão não tem 

conhecimento da percepção. Isso é importante para que, com o apanhado 

dessa perceção, nós tenhamos uma maior noção da realidade e assim 

possa atacar ou manter o que está bem e retificar o que está mal. Em 

relação à avaliação externa? Tem a ver com aquilo que está para além 

dos normativos onde ela incide, mas é muito importante porque é um 

elemento estranho, que vem à escola e que não nos conhece de lado 

nenhum e que através dos dados que lhes são facultados faz uma análise, 

que depois poderá ser contrabalançada com a avaliação interna. Porque só 

fazer a análise externa sem termos nós a interna, nós não conseguimos ter 

a perceção da décalage que existe entre as duas. Se houver uma 

divergência muito grande é evidente que alguma coisa está mal, ou a 

nossa autoavaliação foi mal feita e aí temos que agir. Se ela andar 

próxima dos valores externos, quer dizer que nós estamos no bom 

caminho e que temos uma perceção real do que é que temos a melhorar ou 

manter. Dá-nos uma visão mais correta do que temos a fazer. Estava 

preparado (a escola) para a elaboração deste tipo de documento? 
Não. Eu pessoalmente não estava e a escola também não. Os primeiros 

anos, dois anos foi batalhar contra a corrente. Para já, batalharmos com 

nós mesmos para percebermos efetivamente o que nos era pedido, porque 

nós também não tínhamos a perceção de como é que as coisas 

funcionavam, não tinha havido formação prévia nem para a direção nem 

para os elementos avaliadores, neste âmbito. Tirando alguma carolice, de 

algum ou outro que já tinha tido formação ou contato com estas medidas. 

A formação que eu tinha tido antes disto era especificamente com a 

autoavaliação, porque eu pedi e fui ter, para saber como funcionavam os 

mecanismos de autoavaliação e regulação. Tirando isso no terreno nós 
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não tínhamos essa noção. Foi desbravar terreno desde o início e ainda 

estamos a desbravar  terreno. Mas isso é normal. Em todos os 

agrupamentos onde isso aconteceu foi difícil começar a incutir 

mecanismos de autoavaliação e de análise. Portanto dos dados que eram 

apresentados, atenção que nós fazíamos empiricamente, mas depois por 

isso no papel e analisar esses dados no papel não se fazia. Essa foi a maior 

entrave e ainda continuamos a ter. Houve relações com organizações do 

«território» da escola para a elaboração do programa? No programa 

TEIP participaram os nossos parceiros. Foram chamados a intervir, os 

apoios psicológicos, as várias instituições que trabalham connosco, a nível 

psicológico; o Escolhas, a nível das várias parcerias que já tínhamos, as 

juntas de freguesia, não só, outras parcerias que tínhamos estabelecido. 

Quais os serviços/estruturas do Ministério de Educação participaram 

na negociação do contrato? A DRELVT e o DGIDC.  

 

4. Perfil do 

Diretor do 

Agrupame

nto de 

escolas 

TEIP 

1. Identificar a prática profissional como diretor 

1. Olhando para trás, qual foi/foram o(s) momento /contexto/situação 

que mais contribuiu(ram) para a sua prática como diretor? 

(Descreva algumas situações e o que aprendeu com elas que lhe foram 

particularmente úteis?) 

Acho que tem a ver com a personalidade de cada um. O conhecimento 

que eu tenho do pessoal e do agrupamento. Isso é muito importante, se eu 

não tivesse o conhecimento do que tenho e das pessoas que tenho, com as 

capacidades que cada um tem, claro que teria de agir de outra maneira. É 

mais isso que me faz tomar determinadas decisões. Penso que tenho uma 

noção realista do pessoal que eu tenho, mas depois há montes de 

variáveis, depois depende também da legislação que saem, depende das 

condicionantes que nós temos mais a legislação, depende da própria 

política educativa que se vai criando. Depois isto são uma quantidade 

enorme de variáveis que contribuem para forma como a pessoa utiliza, 

mas a mais importante para mim tem a ver com o conhecimento que tenho 

das necessidades dos alunos e das necessidades dos docentes e dos 

funcionários e das suas capacidades e das suas características e das suas 

competências. Tenho mais ou menos uma noção de quem é que devo e de 

quem é que tem capacidades que outros não têm. Isso é muito importante 

e tomo decisões de acordo com isso. 

 

2. Identificar as fontes de colaboração 

2. Quando tem dúvidas, questões ou não saiba como resolver alguma 

situação, onde procurava as respostas? 

Através dos relacionamentos que temos com outras direções, temos um 

bom relacionamento aqui na área; através do centro de formação, como 

fazemos parte do conselho pedagógico de diretores também temos um 

bom diálogo e é um local bom para questionar e pensar e através dos 

órgãos institucionais, a nova DGEstE (antiga DREL), DGRHE e DGAE, 

através desses mecanismos. 3. Compreender que tipo de relações 

estabelece com atores externos 

 

3.1 Os contatos com outros diretores escolares são frequentes? O que 

espera de este tipo de interações mais informais?  
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Estes contatos são frequentes, muito frequentes. Espero que continue a 

haver cada vez mais, por exemplo este ano, nós propusemos, a ideia nem 

foi nossa partiu da Patrício (AE Patrício Prazeres), que está próxima de 

nós, em que eles querem organizar, na primeira semana de julho um 

seminário, que neles já é corrente, existir todos os anos, no final de cada 

ano, mas que este ano nos propuseram que o pessoal dos dois 

agrupamentos tivesse no mesmo. Elegemos um título para desenvolver 

que tem a ver com as escolas TEIP e a sua autonomia. Foi este o acordo 

adotado e que brevemente todo o pessoal do agrupamento será informado 

com o dia definido. O encontro será lá, porque nós não temos condições 

físicas e daí será feito uma sardinhada e um debate com elementos dos 

dois agrupamentos. Este convite será  feito ao pessoal docente dos dois 

agrupamentos. Permite que duas realidades diferentes possam verificar e 

questionar. Por outro lado permite também um convívio próximo que já 

existe nas duas direções, mas que possa ser alargada ao pessoal docente e 

não docente, para que eles também tenham contatos com realidades 

diferentes e possam conviver e tirar ilações.  

 

3.2 Esperavam por uma reunião com a amiga crítica, que acabou por 

não acontecer. O que espera de este tipo de contatos mais formais? 

Esta amiga crítica tem sido fundamental, principalmente este ano, porque 

é uma pessoa que está muito disponível. Tem uma capacidade e um 

conhecimento muito para além do normal; é uma pessoa que tem umas 

capacidades de comunicação muito boas; a disponibilidade é total. Ela é 

uma das que nós iremos convidar para fazer essa palestra (uma palestra 

muito pequenina), seminário  que irá ocorrer, não sei se já foi informada, 

mas iremos propor isso, espero que ela aceite, porque tem umas 

capacidades muito boas e ajudou imenso a desenvolver o TEIP este ano, 

quer a nível da sua autoavaliação, quer a nível do conhecimento, 

perspectivas, linhas orientadoras. O que quero dela é isso que está a 

concretizar e espero que continue cá para o ano, porque foi uma mais-

valia, este ano. As do primeiro ano, aliás da anterior fase TEIP nem tanto. 

Acho que até nos baralharam mais.  

 

3.3. Que contatos externos mais costuma estabelecer? Porquê? 

Existem imensas parcerias, portanto há imensos contatos por parte da 

comunidade civil e portanto os contatos são do mais diverso possível, 

desde bancos até agências de viagens, CPCJ, é uma diversidade imensa. A 

nossa abertura é total desde que não colida com o que está, o que é e o 

que se pode tornar ilegal e o que se pode tornar deturpável, portanto tem 

que se ter algum cuidado com isso, porque independentemente ter aqui 

um projeto muito bom pode não ser concretizável, por várias variantes. A 

abertura à partida é sempre total, mas nem todos os projetos poderão 

encaixar, depende da especificidade de cada um, das propostas. 

 

4. Descrever o perfil de um diretor TEIP 

4. Descreva-me como deverá ser o perfil de um diretor TEIP? 

(Quais são os valores que este deverá ter?) 

É fundamental os valores humanos. Haver uma boa empatia entre o 

diretor e os seus funcionários. Ele saber valorizar os valores humanos, 
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acho que é fundamental. Isso é o que alguns agrupamentos esperam, 

regem-se muito pela legislação, isso não quer dizer que eu não o faça, mas 

tenho que ter em consideração também as necessidades humanas das 

pessoas, isso é fundamental e isso não está em lado nenhum, mas é 

necessário. Aí o saber-ouvir, mesmo às vezes não fazer nada, o saber 

ouvir já é bom, que nos dá logo uma perspetiva de como é que é possível 

uma pessoa agir em determinadas situações, embora até no momento nem 

possa haver nada em concreto por aí. Mas o saber-ouvir é importante, até 

porque uma pessoa é saber-ouvindo que tem uma perceção mais real do 

ambiente que nos rodeia e das necessidades de cada um, que são diversas 

que não tem nada a ver umas com as outras. 

 

5. O seu 

perfil e 

visão de 

agrupame

nto TEIP 

1. Identificar as motivações de um diretor 

1. Qual ou quais foram as motivações que o têm predisposto para a 

aceitação e candidatura ao cargo de diretor? 

Uma é necessidade que eu tenho economicamente de ter possibilidade de 

ganhar mais algum. Segundo também da experiência que tenho, é também 

uma área de que gosto, embora nunca tivesse trabalhado diretamente para 

ela e pensado vir a ter, mas que depois de ter entrado abracei e acho que 

tenho possibilidades de contribuir positivamente pelo menos nalgumas 

áreas. por outro lado também tem havido a aceitação por parte do 

conselho geral que é que quem me designa, portanto se houvesse uma 

discrepância muito grande sobre o que proponho e o que conselho geral 

propõe e as suas orientações já teria dado os alertas necessários para isso 

ou não me teria reconduzido. Não era uma profissão que eu abarcasse de 

início, quando entrei na carreira de docente, aliás eu nem sequer estava 

vocacionado para a carreira docente. As minhas habilitações entrei porque 

eu era estudante-trabalhador e no fundo tinha habilitações para dar aulas e 

era a forma que eu tinha de poder ganhar dinheiro e continuar a estudar. A 

minha perspetiva era outra. Eu era do ramo das artes plásticas e a minha 

perspetiva de futuro seria trabalhar nessas áreas. curiosamente ainda andei 

na ideia de ir para arquitetura mas depois acabei por ir para design, mas 

era principalmente para trabalhar nessas áreas. mas já estava na área 

educacional, como a perspetivas destas áreas exteriormente não era muito 

boas acabei por me acomodar, embora reconheça que a minha área não 

era propriamente esta. Adaptei-me às necessidades que existiam e às 

possibilidades que tive, e agora já no fim de tantos anos é que também 

não vou mudar. A minha intensão era reformar-me e dar o meu melhor 

nesta área até chegar, até concluir, porque até neste agrupamento existem, 

mesmo na minha equipa divergências muito grandes e perfis de pessoas 

muito complicadas, que não são fáceis e eu aí tenho que ser um elemento 

catalisador, porque se não fosse já o caldo teria entornado há muito 

tempo. O meu papel é fundamentalmente esse, é o principal e é tentar ser 

catalisador, não só com a própria direção como também com a 

comunidade educativa e com os próprios sindicatos. Não é fácil gerir 

estas coisas. Se uma pessoa estiver aqui e não tiver uma postura de 

convergência e de diálogo e de saber-ouvir neste tipo de agrupamento não 

iria ter grande sucesso. Isso é o que eu acho, é a minha visão. Posso estar 

errado. 
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2. Identificar a visão do diretor sobre o Agrupamento TEIP 

2. Qual é a sua visão para este agrupamento TEIP? 

É isso. A visão é que temos que continuar a trabalhar na melhoria do 

sucesso dos nossos alunos, temos que continuar a definir regras a 

respeitar, porque não pode haver a balda. Tem que haver segurança, 

estabilidade para os alunos se poderem sentir estáveis, saberem que 

quando prevaricam há algo que interfere, não ser aquilo de que eles 

gostariam, mas que interfere; sentirem-se seguros; cada vez caminhar 

mais para a melhoria dos resultados, que é fundamental, nós estamos a ser 

confrontados com tudo o que é sociedade e o predominante neste 

momento é o sucesso escolar, não podemos descurar isso, se queremos 

continuar. E tentar estabelecer um perfil de agrupamento que se sinta bem 

consigo mesmo, que consiga manter-se na mesma, no estado em que está 

sem se aglutinar. Há formas sem se aglutinar e partilhar com outros 

agrupamentos, sem necessidade pertencer a eles, isso vê-se pela vivência 

que temos no dia-a-dia e aquilo que nós estamos a propor. No fundo a 

minha visão é essa, e tendo as contingências sociais que existem e 

oficiais, tentar minimizar os problemas que decorrem da instabilidade do 

país. Se nós conseguirmos fazer isso nos próximos quatro anos, deste 

mandato que agora arranquei, já será muito bom, segundo a minha 

perspetiva, porque não é fácil, no momento em que decorre, não é fácil, 

não só para a educação mas para todos os campos que existem no nosso 

país. Mas na educação ainda é mais grave porque recebe todos os outros 

problemas que existem na sociedade que são transmitidos pelos nossos 

alunos, através dos nossos encarregados de educação, através dos nossos 

funcionários e nossos docentes, e isto é complicado, muito complicado. 

Cai tudo aqui, mas tem que haver capacidade, naquilo que é possível, 

porque há outros campos que não o são, não nos compete a nós e não 

conseguimos dar a volta. A minha visão é esta e fazer com que 

efetivamente as pessoas que cá estão continuem a querer ficar cá e vir 

para cá, pelo menos até agora tem-me sido transmitido isso, ainda não tive 

problemas em pessoas que quisessem fugir de cá, pelo contrário, sempre 

existiu maior incidência de professores a querem voltar e dos alunos haver 

vontade das pessoas se quererem inscrever neste agrupamento, por várias 

e diversas formas e não a querer fugir, como tem acontecido aqui a alguns 

agrupamentos ao lado, em que tentam fugir, claro que as estatísticas não 

são muito abonatórias a nosso caso, a nível do sucesso, mas também 

existem outros parâmetros. Estes dos pais procurarem a escola em colocar 

cá os alunos para além dos resultados é bom sinal. É sinal de que pelo 

menos têm confiança de que existe alguma educação a ser transmitida 

embora o sucesso não seja aquele que aspiraria, é bom sinal. Há escolas 

que até têm bom sucesso, mas exista a tentativa de fuga de alguns alunos 

para outros. Isso denota algum problema. Enquanto funcionar assim não é 

mau.      

 

Obrigado pelo sua disponibilidade e amabilidade em realizar esta entrevista. 

 

 


