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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 01 1 tive um convite dum colega, (...) que já tinha trabalhado em Comissões Instaladoras (...) 
e (...) aceitei 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 07 1 Uma coisa perfeitamente surrealista: a que ia ser presidente do Conselho Executivo, no 
momento da tomada de posse, declinou e disse que não, (...) Então a Direção Regional 
disse que agora a colega, ela que era vice-presidente, passava a exercer as funções de 
presidente e competia-lhe a ela pôr mais um nome, o tal nome que faltava, que não 
seria a presidente, mas alguém mais. Bem, então confrontada com esta situação lá fui. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 09 1 os colegas que estavam aqui, já sabendo dos cargos que eu tinha desempenhado 
noutras escolas, como coordenador de diretores de turma, e como me vendo, talvez, 
acho eu, uma fonte de votos no meio dos professores (...) acharam por bem convidar-
me para ser vice-presidente. Eu tive noção disso, claro, porque nem estava aqui há um 
ano quando fui convidado, não era pelo trabalho que desenvolvi aqui, mas também 
como queria, achei que era um desafio e eu gosto de desafios. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 11 1 fui convidado na altura pela anterior presidente do Conselho Diretivo para integrar a 
equipa. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 15 1 Fui convidada pelo presidente da escola onde estava na altura para fazer parte de uma 
lista. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 16 1 Era nova na escola mas como estava na equipa de horários e como conhecia um 
bocadinho de currículo dos alunos, convidaram-me para ficar na área de alunos. Eu 
achei o desafio interessante porque era nova e aceitei. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 18 1 terminava o mandato dos que estavam anteriormente e convidaram-me para fazer parte 
de uma equipa (...), as pessoas eram simpáticas, insistiram e eu lá fui. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 20 1 fui convidado para fazer parte do Diretivo 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 22 1 Relacionei-me bastante bem com as pessoas que estavam na gestão da escola e 
acabei por ter alguma visibilidade porque dinamizei uma atividade, o jornal escolar, que 
me obrigou a ter contacto com toda a gente da escola: alunos, professores e não 
docentes. (...) Esse trabalho fez-me relacionar também com as pessoas da gestão, 
nomeadamente com um colega, o professor João, que era na altura vice-presidente que 
ainda hoje está comigo e acabámos mesmo por fazer uma amizade (...). Penso que foi 
esse trabalho que me tornou mais conhecido na escola (...) e as pessoas que estavam 
no conselho diretivo convidaram-me para integrar a equipa. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 24 1 Quando cheguei cá assumi uma série de trabalhos: coordenadora de departamento, 
depois coordenadora dos diretores de turma, estive sempre no Conselho Pedagógico e 
acabei por assumir alguma responsabilidade nas estruturas de gestão intermédia. Daí 
que tenha sido quase natural passar para o Conselho Diretivo  

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 25 1 foi convite (...) Fui abordado por essa equipa que deve ter visto algo, pela maneira como 
me tinha integrado na escola, pela articulação com as pessoas, na altura elegeram-me 
para delegado de grupo sem me conhecerem. Isso deve ter tido influência na escolha. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 

Delta 26 1 Eu estava colocado no ensino secundário, o órgão de gestão teve de recrutar membros 
do ensino secundário e convidaram-me para fazer parte do órgão 
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integrar a equipa 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 29 1 Na altura tinha sido nomeada uma colega para a comissão provisória e pegou na tal 
folha mecanográfica e pediu à presidente do conselho diretivo da outra escola de onde 
tinha vindo se conhecia alguém para fazer equipa com ela para a dita comissão 
instaladora. A colega dessa escola indicou o meu nome e o de outra colega que lá 
estava e foi assim que eu realmente entrei para a gestão. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 35 1 Iniciei por convite. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 38 1 Eu estava colocado, pela primeira vez como efetivo numa escola de um concelho 
vizinho (...), a zona era um bocado politizada e vi que havia ali muita gente de esquerda. 
Nessa reunião disse: “Eu do vermelho só gosto do vinho e não é de todo.” (risos) 
Quando eles se começaram a meter na política foi precisamente essa a resposta que eu 
lhes dei. Houve um colega que eu não conhecia de lado nenhum e que ficou com essa 
resposta na cabeça e, passado um mês, chegou-se ao pé de mim e disse-me: “Eu 
venho-te convidar para integrares a Comissão Instaladora da escola X que, na altura, 
era uma anexa dessa escola onde eu estava colocado e que se ia tornar autónoma. Eu 
respondi-lhe (...): “Eu não te posso dar de imediato uma resposta, mas, já agora, 
gostava de saber porque é que me convidaste se tens aqui tanta gente”. Era a primeira 
vez que estava nesta escola e ele disse-me: “Lembras-te de uma resposta que deste 
numa reunião de grupo aqui há uns tempos? Foi essa a razão. O secretário de estado 
convidou-me para encabeçar a Comissão Instaladora e, por essa resposta, dá-me a 
impressão que deves ser perto da minha área política e eu quero constituir uma equipa 
coesa.” 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 39 1 fui convidado para fazer parte do órgão de gestão 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR Delta 42 1 fui convidado para integrar uma lista num conselho diretivo 
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UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 44 1 fui orientador pedagógico no âmbito da formação de professores, era um esquema de 
formação diferente. Eu tinha acabado o meu mandato e quando regressei à escola, fruto 
do concurso, eu saí, da formação de professores e na altura no órgão que tinha sido 
eleito ainda sem mim, vagou um lugar e, portanto, foi uma troca direta. Como, na altura 
do concurso para orientadores pedagógicos, foi valorizado os anos de serviço, e o facto 
de eu estar no cargo há três anos, não me deu valorização, na altura na ponderação 
curricular pesava tanto ser diretor de turma como ser orientador pedagógico, eu perdi e 
foi uma troca direta entre do elemento que estava no conselho diretivo comigo. Ele foi 
para o meu lugar e eu vim. E eu depois também fui sujeito a um sufrágio individual, 
porque o órgão tinha cinco elementos na altura e as colegas, eu dava-me bem com 
todas elas, lançaram-me o desafio se eu queria integrar a equipa delas. Claro que isso 
depois teve que ser feito, um sufrágio em nome individual, e eu fui validado, se assim se 
pode dizer, pelos meus colegas. E não pus condições, não me impuseram condições, 
perguntaram-me se eu queria integrar. Eu, na altura, como me dava bem com todos os 
elementos, fui por uma questão de amizade. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 51 1 acho que as motivações foram um pouco, não tanto pessoais, mas de um coletivo de 
pessoas, que entendiam que era possível e necessário haver gente nova e também que 
era necessário haver gente para fazer a lista. Foi assim mais ou menos um repto 
concertado entre várias pessoas e eu acedi. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 52 1 Fui-me envolvendo nessa escola e passado dois anos, sensivelmente, fizeram-me o 
desafio de ficar lá a tempo inteiro como coordenador pedagógico na altura, tinha a ver 
com a direção pedagógica da escola, organizar os cursos. A escola foi crescendo e 
precisavam de uma pessoa disponível e a tempo inteiro. Acabei por ficar 5 anos e para 
o fim saí como diretor-adjunto. Já estava um bocado cansado e voltei à minha escola. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 

Delta 54 1 eu fui fazer horários, ajudei-os a fazer o lançamento do ano letivo, a planificação do 
lançamento do ano letivo. Entretanto, fiquei lá colocada, por sorte fiquei lá colocada, e 
eles convidaram-me para integrar a equipa de gestão e eu fiquei. 
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integrar a equipa 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 57 1 ainda hoje tenho uma consideração extraordinária pelo senhor doutor Santos me lançou 
o repto de ir para a gestão 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 59 1 O primeiro contexto foi uma sessão imprevista, no ano em que eu sou chamado para 
fazer profissionalização e nesse ano, já lá vão largos anos, a minha mulher teve um 
AVC e ficou num estado muito difícil, ficou internada durante quatro meses em falar, 
sem se movimentar e, na altura, as pessoas da escola onde estava, estavam num 
processo de eleição e havia alguém que estava lá, digamos, por empréstimo e quando 
eu cheguei e coloquei a questão disseram-me: “Ó pá, não há problema nenhum, entras 
aqui para vice-presidente.” Isto sem me conhecerem de lado nenhum. E foi assim, 
estive lá um ano e depois fiz também estágio. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.01 Por convite para 
integrar a equipa 

Delta 60 1 a escola tinha um casal de efetivos, tinha sessenta professores. Ela tinha sido nomeada 
como presidente do conselho diretivo e eu, como tinha sido o primeiro agregado a 
chegar, fui nomeado para a direção da escola também. A minha paixão pela direção de 
uma escola começa aí nessa altura, nessa escola, em 75/76.(...) Fiquei aí um ano, 
aquilo era por nomeação 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 04 1 eu tinha participado em várias listas 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 05 1 Constituímos equipa 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 

Delta 08 1 o ensino da música estava numa situação completamente destituída de quadro legal, 
sobretudo no que diz respeito aos docentes, não havia nem quadro de escola, nem uma 
situação contratual, digamos assim, que fosse minimamente aceitável. Aquilo que nos 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

6 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

motivou na altura foi, de facto, poder constituir um quadro legal que permitisse um 
conjunto de leis que pudessem ordenar, digamos este tipo de ensino. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 10 1 isto era uma escola nova, estava integrada, na altura, num meio social e 
economicamente favorável e estávamos com índices de retenção na ordem dos trinta e 
oito por cento. Eu achava que alguma coisa não estava a funcionar na escola para 
termos estes resultados e foi isso que me trouxe aqui. (...) Achámos que valia a pensa 
arriscar um bocado da nossa vida para dar mais alguma coisa a esta juventude que não 
estava a tê-la por alguma razão (...) e arrancámos os três para este projeto. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 14 1 As motivações era que achava que podia fazer melhor porque o que se estava a fazer 
aqui era uma gestão corrente. Geria-se a escola a partir da correspondência que vinha 
do Ministério, isso é que determinava o que se tinha de fazer, não havia planeamento 
nem nada. Esta localidade era perfeitamente abandonada e a escola era quase 
insignificante no contexto das escolas da região. Foi isso que me fez achar que era 
possível fazer melhor. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 19 1 Considero-me um pouco introvertido e também para ultrapassar essa minha faceta 
sempre me pus desafios que me obrigassem a tomar decisões e a participar em coisas 
onde, se calhar pelo meu feitio, era preferível e mais cómodo ficar escondido atrás só da 
turma e dos alunos. Eu gosto de dar aulas, sempre gostei muito de estar com os alunos, 
no entanto também me obrigava a tomar estes desafios e portanto fui um pouco atrás 
disto (...), a essa exigência que coloquei a mim próprio. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 19 2 Considero-me um pouco introvertido e também para ultrapassar essa minha faceta 
sempre me pus desafios que me obrigassem a tomar decisões e a participar em coisas 
onde, se calhar pelo meu feitio, era preferível e mais cómodo ficar escondido atrás só da 
turma e dos alunos. Eu gosto de dar aulas, sempre gostei muito de estar com os alunos, 
no entanto também me obrigava a tomar estes desafios e portanto fui um pouco atrás 
disto (...), a essa exigência que coloquei a mim próprio. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 27 1 O difícil, na minha ótica é dar aulas. O ato de ensinar é que é complexo e como eu 
queria ser, o mais possível, profissional, optei pela gestão. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR Delta 31 1 encontramos aqui na escola uma comissão executiva provisória que estava a dar 
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UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

grandes complicações, grandes mesmo. Era uma gestão não democrática, foi 
designada com três votos e foram as pessoas que na altura, por ausência de vontade, 
se instalaram no poder. Entretanto a escola estava completamente no caos, nesse ano 
foi complicado, a gestão colocou a escola num caos, mas os professores uniram-se. 
Normalmente é assim, as pessoas unem-se quando há dificuldades. Apesar de ter vindo 
com muita experiência, eu fui a responsável pela implementação do 115-A no centro de 
área educativa, fui eu que acompanhei as escolas dos trezentos, não queria, apesar de 
ter alguma capacidade de trabalho, vir para uma gestão, iniciar essa experiência como 
vice-presidente. Então, uma colega que neste momento é minha assessora, assumiu a 
presidência e lá nos lançámos nós, três mulheres. Foi uma mudança aqui na escola. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 49 1 Aqui a escola, a antiga secundária teve um longo reinado de um senhor que acabou por 
deixar o nome da escola, o padre Joaquim que esteve vinte anos à frente da escola. Era 
uma pessoa muito moderna e muito reto. Depois a questão foi a dificuldade de solução.  
A vice-presidente dele durante muitos anos não queria assumir o lugar e acabou por 
ficar uma colega que tinha alguma experiência, mas que não tinha perfil de liderança. 
Foi a direção regional que acabou por nomear uma senhora que se voluntariou para ser 
a presidente da comissão provisória por um ano. A senhora realmente não tinha 
vocação e acabou por desbaratar o crédito acumulado e queria controlar tudo e a deixar 
o essencial, ou seja, as questões pedagógicas. Repare que até um computador portátil 
que se quisesse requisitar tinha de se ir buscar à comissão administrativa. Eu vim para 
aqui e não tinha ideias de ficar na gestão. Decidi que tínhamos de arranjar uma solução 
e tentei empurrar um colega, que tinha sido presidente da Assembleia, mas ele por 
razões familiares não aceitou. A solução foi fazer uma lista e, por acaso, eu fui o 
presidente. Era eu, o colega que agora é o subdiretor e por uma colega que tinha estado 
com o padre Joaquim. A senhora que estava à frente da comissão administrativa 
também concorreu mas perdeu largamente. E teve uma miséria de votos, à custa, 
essencialmente, do pessoal não docente que é fácil de manipular. A nível de alunos e 
professores tinha uma votação completamente marginal. A senhora entra com um 
recurso porque eu nunca tinha feito um curso de administração e gestão, porque não 
me interessava. Mas eu tinha sido diretor de um centro de formação e havia quem 
dissesse, sindicatos por exemplo, que bastaria ter sido membro de um conselho 
pedagógico que era considerado um órgão de gestão. Bem, para resumir, as eleições 
acabaram por ser anuladas porque o então diretor regional de educação de então, viu 
qualquer coisa em que dizia que eu não devia ser candidato. Foram anuladas as 
eleições, fizeram novas eleições, manteve-se a mesma lista, ficou uma colega como 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

presidente que era uma pessoa com experiência e ganhámos novamente as eleições. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 53 1 a gestão partiu de um projeto de três pessoas, na altura era essa a composição e tinha 
como objetivo liderarmos um processo em termos de organização e de melhoria de 
alguns aspetos que achávamos que estavam menos bem. Partiu de um pressuposto 
que é nós termos a obrigação, quando achamos que algo não está bem, que é darmos 
um contributo para tentarmos melhorar o que não está bem e de que quando não o 
conseguimos, através do nosso contributo indireto, há sempre a alternativa de sermos 
nós a assumirmos sermos esse agente de mudança. Foi o que aconteceu nessa altura. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.02 Por motivação 
própria 

Delta 58 1 Fiquei colocado em 1988 e nunca mais me esqueço que cheguei àquela escola, que era 
uma escola enorme, tinha 2600 alunos na altura. Havia uma televisão na escola e havia 
um retroprojetor na escola e os miúdos não tinham nada onde ocupar os tempos. Eu 
entrei naquela escola no primeiro dia e perguntei-me a mim mesmo: “O que é que vou 
fazer nesta escola, onde não tenho condições?” porque depois do segundo ou terceiro 
dia de aulas, eu só via as cadeiras, os quadros, as mesas e a escola não tinha mais 
nada. A escola estava a funcionar há quatro anos. Depois fui falando com alguns 
colegas, conforme fui conhecendo e, de facto, as condições eram muito poucas. Como 
já tinham passado quatro ou cinco anos, pensei mais uma vez comigo mesmo: “Vou dar 
o meu contributo ou não para mudar um pouco estas coisas?”, até porque na altura já 
sentíamos... Isto foi em 89 quando o Roberto Carneiro começou a entrar com algumas 
das reformas. “Isto tem que mudar tudo, porque isto não é vida para mim. Ou, de facto, 
participo na mudança disto ou vou-me embora.” E pronto, decidi-me a envolver-me 
nestas andanças. Os colegas apoiaram e lá ficaram os primeiros quatro anos. Formei 
uma lista, na altura. Não me senti capacitado para dirigir a escola porque, enfim, a 
experiência ainda era relativamente pequena 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.03 Na sequência de 
votação dos professores 

Delta 56 1 Na altura havia as comissões dos Conselhos Diretivos e houve uma situação de vazio 
de poder em relação ao grupo anterior, que tinha problemas e era contestado. Nesta 
altura, quando essas coisas aconteciam, reuniam-se os professores todos em 
assembleia, que na altura eram duzentos e muitos professores na escola onde estava e 
escolhiam um, dois três nomes que eram depois mandados para a Direção Regional ou 
para Direção Geral de Ensino Básico e Secundário. Depois era constituído um Conselho 
Diretivo por nomeação ministerial. Eu na altura estava a orientar estágio e nessa 
assembleia fiquei em segundo lugar. (...) Fiquei como vice-presidente, por opção. Não 
havia problema nenhum porque vão escolher a colega que foi a mais votada, que até 
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tinha experiência de gestão. Tinha sido secretária de outro Conselho Diretivo. Para 
surpresa minha, fui eu a primeira nomeada porque a outra colega era bacharel e eu era 
licenciada, já na altura, e eu fui a primeira pessoa nomeada para fazer a equipa. Eu fiz a 
equipa mas achei que ela, como tinha experiência de gestão, devia ser presidente e eu 
fiquei como vice-presidente. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.05 Por conveniência 
de serviço 

Delta 21 1 Estava numa escola onde tinha sido colocado no ano anterior, a escola teve uma 
redução do número de alunos e eu fui completar horário em apoio do Conselho 
Executivo. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.01 A 
entrada para o órgão de 
gestão\01.01.05 Por conveniência 
de serviço 

Delta 28 1 estive fora da escola destacado no projeto Minerva. (...) Quando regressei já o ano 
estava a decorrer e o meu horário tinha sido distribuído a outra pessoa. As hipóteses 
eram eu tomar conta do meu lugar e aquela pessoa sair porque era contratada, mas 
optou-se por, naquela altura as facilidades eram outras, manter aquela pessoa no 
serviço e eu fiquei como assessor do órgão executivo, ou aliás, da comissão 
instaladora. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Incentivado 
pelos professores 

Delta 37 1 na altura começou a falar-se da avaliação de professores e na altura havia muitos 
presidentes dos órgãos de gestão que eram simples bacharéis e outros nem sequer o 
bacharelato tinham. Havia um certo constrangimento de uma pessoa que nem sequer 
tinha uma formação superior, avaliar pessoas licenciadas. Nessa altura houve uma 
dinâmica de professores que fizeram com que eu me candidatasse. Eles sentiam-se um 
pouco constrangidos por poderem ser avaliados por alguns deles 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Incentivado 
pelos professores 

Delta 38 2  fui empurrado para presidir ao conselho Diretivo, provavelmente porque os colegas 
viram em mim qualidades bastantes para vir a desempenhar esse cargo. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Incentivado 
pelos professores 

Delta 52 2 houve um grupo de colegas que sabendo da minha experiência na gestão na outra 
escola acharam por bem fazer-me esse desafio e pronto, candidatei-me. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 

Delta 09 2 Entretanto esse colega achou que não deveria continuar e nós continuámos com a 
mesma equipa. A equipa achou que eu tinha perfil para estar a liderar e fizemos uma 
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acesso à presidência\Por decisão 
da equipa a que pertencia 

nova lista, já eu como presidente 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por decisão 
da equipa a que pertencia 

Delta 28 2 o presidente da comissão instaladora mudou de escola e, de comum acordo, 
propuseram-me a mim para integrar a comissão instaladora no lugar de presidente. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por decisão 
da equipa a que pertencia 

Delta 32 1 o presidente passou para vice-presidente por uma questão de vida pessoal. Portanto, 
não dava muito jeito a ocupação tão preenchida e tão rígida, pelo facto de ser 
presidente e houve troca entre mim e ele. Claro que eu também só assumi a presidência 
ao fim de dois anos, nem sequer tinha trinta anos ainda. Numa casa desta dimensão, só 
assumi porque tinha-o, naturalmente, como vice-presidente. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por decisão 
da equipa a que pertencia 

Delta 36 1 No momento em que a colega se reforma, enfim, pôs-se aqui a questão de ok, e agora? 
(...) Portanto, na altura discutimos isso e foi entendimento que eu seria a pessoa que 
teria melhores condições para apresentar candidatura. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por escolha 
dos pares, seguida de nomeação 

Delta 01 2 O Diretor Regional para não fazer nomeações impostas, punha a comunidade a 
escolher a pessoa que gostava para meter à frente disto. Fazia-se uma votação e as 
pessoas mais votadas eram enviadas para lá, os três nomes mais votados, e depois o 
Diretor Regional nomeava um desses.  

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por escolha 
dos pares, seguida de nomeação 

Delta 17 1 houve dois mandatos de dois grupos diferentes. Depois, no último grupo, as coisas não 
correram muito bem, houve assim um mau estar aqui na escola, as pessoas a empurrar-
me e eu a dizer que não, que não me candidatava, Depois fizeram numa reunião geral 
de professores e fui o mais votado. O meu adversário foi, eu dizia-se em ar de 
bricandeira, foi o Sr. Branco, portanto, o meu adversário foi o voto em branco. Portanto, 
depois fiquei como presidente. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por escolha 
dos pares, seguida de nomeação 

Delta 27 2 Na altura a minha presidente saiu da escola e não houve candidatos porque havia um 
certo receio (...) e a escola ficou sem conselho executivo. (...) Quando não há eleições, 
havia uma reunião geral de professores e eles votavam nas pessoas. Eles votaram e 
votaram em mim. Como tive o maior número de votos fui nomeado presidente do 
conselho executivo.. com todos os medos que tinha na altura.  

01. RAZÕES PARA INTEGRAR Delta 45 1 na altura quando não havia listas candidatas à gestão da escola, o que se fazia era, 
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UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por escolha 
dos pares, seguida de nomeação 

numa reunião geral para os professores fazerem uma eleição da pessoa que achavam 
que deveria ir para a gestão da escola. Foi assim que eu fui eleita. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por escolha 
dos pares, seguida de nomeação 

Delta 57 2 não houve nenhuma lista, portanto teve que ser aquele sistema de nomes mais votados 
para depois serem nomeados. 
P.:  Numa reunião geral. 
Exatamente. Tinha já alguns colegas a incentivarem-me para assumir a liderança da 
escola. E depois numa conversa muito amistosa com o senhor doutor Santos, assumi. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por escolha 
dos pares, seguida de nomeação 

Delta 58 2 foi por nomeação (...) [e] nesse primeiro ato eleitoral eu mereci a confiança de 97% dos 
colegas 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 02 1 A escola tinha uma Comissão Instaladora nomeada, de alguém que não era da escola, 
que veio de fora e, de facto, o ano correu muito mal. (...) e quando me convidaram para 
a Comissão Instaladora eu aceitei, porque encarei isto sempre como um desafio. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 02 2 quando eu agarro na escola e me disponho a instalar a escola, sabia que tinha um 
conjunto de gente que partilhava comigo objetivos comuns (...) o que dá logo uma 
grande segurança, não é? E que, portanto, eu não estaria sozinha a lutar contra nada. 
Portanto, havia ali um corpo de gente, dos quais ainda hoje alguns se mantêm na escola 
e que foram sempre o esteio da escola. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 02 3 Portanto, eu agarro a escola com uma grande vontade de quê? Claramente, na minha 
cabeça, de poder numa escola que não tem um edifício jurídico rígido, em que a lei do 
2.º e 3.º ciclo é uma e as leis que regulamentam o 1.º ciclo são outras, e em que 
claramente nos é dito: “Olhe, façam como acharem melhor porque até o caminho que 
fizerem pode ser exemplo para legislação que há de sair.” E foi exemplo, de muita coisa, 
não é o nosso, é o das básicas integradas que, enfim, que encararam este desafio de 
mudar por dentro. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 02 4 Foi. E só por isso é que vim para a gestão. Já tinha sido aliciada muitas vezes, mas 
nada daquilo me aliciava porque achava que a gente geria ali um bocado as crises e eu 
não gosto muito de gerir crises. Portanto senti um grande desafio 
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01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 03 1 havia tanta força de vontade de desempenhar o cargo 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 04 2 eu desde muito novo, sem o saber, gostava já de liderar determinados processos. 
Mesmo nas brincadeiras que tinha, eu gostava sempre de liderar ou coordenar, de gerir, 
de mandar, digamos assim. Isto durante a infância e de uma forma subtil. (...) Como 
aluno eu fui sempre muito crítico e (...) fui-me sempre apropriando de determinados 
papéis que os professores desempenhavam, com espírito crítico. Como professor fui 
tendo o cuidado de evitar determinados comportamentos que criticava a certos 
professores. Sempre gostei de dinamizar e coordenar projetos, de coordenar pessoas, 
de fazer atividades inovadoras, que causavam rotura com o que estava estabelecido. 
(...) Eu sempre tive um olhar crítico, pensava que “Se fosse presidente do Diretivo faria 
isto ou aquilo, organizava isto desta maneira” (...) e em 94 avanço para o órgão de 
gestão. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 04 3 Candidato-me. Eu precisava sempre de sentir-me seguro nos papéis. Quando era 
secretário, sem me dar conta comecei a liderar determinadas situações na escola e, de 
facto, a sobrepor-me ao meu presidente na altura. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 04 4 Agradeci-lhes a oportunidade que me tinham dado de participar na equipa mas gostava 
de me candidatar a presidente do Conselho Diretivo, mas com outros elementos. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 05 2 O que fez foi, exatamente, eu gostar imenso de trabalhar na gestão da escola. Portanto, 
o colega que estava como presidente também lhe surgiu um outro projeto e eu 
candidatei-me à presidência. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 05 3 enquanto vice-presidente eu já tomava, digamos assim, muitas decisões a nível da 
escola. Passava muito tempo na escola e muitas pessoas, portanto, já viam em mim, 
digamos assim, uma presidente, não é? Portanto, não foi o passar da vice para a 
presidência. 
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01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 05 4 Há decisões que eram tomadas também, com as quais também não concordávamos 
plenamente, e, portanto, há que instituir também a nossa marca, não é? 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 08 2 Havia uma total não participação das estruturas de representação de pais, de alunos, da 
própria representação dos professores nos órgãos de gestão. E, portanto, houve um 
conjunto de três pessoas que consideraram que era útil fazer, isto é, assumir a 
responsabilidade da escola. E foi isso que aconteceu. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 10 2 o presidente, por questões profissionais da esposa teve que se deslocar para outro local 
e eu achei que, na altura, o serviço ainda estava inacabado e desejei continuar. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 11 2 ela saiu e foi para o ensino superior. Eu gostei da experiência e tenho alguma apetência 
e gosto por fazer coisas, por decidir, enfim, por andar com as coisas para a frente e 
achei na altura que tínhamos iniciado um processo de mudança de algumas coisas que 
vinham de trás, um conjunto de questiúnculas, alguma crispação por causa de umas 
eleições anteriores. Nós nesses três anos conseguimos pacificar a escola e decidi 
continuar, constitui a minha equipa 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 12 1 A presidente do conselho executivo reformou-se e houve a possibilidade de as pessoas 
se candidatarem. Houve um colega da escola que apresentou a candidatura e depois 
houve outros colegas que entenderam que eu também devia apresentar uma 
candidatura. Apresentaram-se as duas e a minha acabou por ganhar e foi assim que 
fiquei à frente da gestão da escola. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 13 1 Tive três tipos de motivação: gosto, fundamentalmente; segundo porque tinha acabado 
mesmo uma formação especializada da área, um CESE em administração escolar; e 
depois porque fui muito desafiado. A escola estava bastante parada, numa fase em que 
o presidente, à época, estava mesmo para se desligar e a escola estava um bocado em 
baixo, a nível de gestão e, pronto, fui muito desafiado a isso. Aliado a esse desafio veio 
também o gosto de trabalhar com outro colega, que foi o meu vice-presidente depois 
durante bastantes anos, inclusivamente, veio para aqui para esta segunda escola. (...) 
Desde o início, eu sempre tive o bichinho da gestão (...). 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

14 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 14 2 Era [uma candidatura] de rutura. O nosso Agrupamento se se tivesse mantido naquela 
linha tinha sido agregado a outro Agrupamento. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 14 3 uma coisa que me fez concorrer foi o dinheiro da escola ser todo gasto com os 
trabalhadores. (...) Era preferível comprar-se uma cadeira melhor para alguém estar 
mais bem sentado do que para os miúdos e isso fazia-me muita confusão. A prioridade 
nos investimentos era na qualidade de vida dos professores e dos funcionários da 
escola, em detrimento das condições de estudo dos miúdos e uma das primeiras coisas 
que fizemos foi inverter isto. Não, nós estamos aqui é para dar condições aos miúdos e 
tivemos muita gente que se levantou contra nós por isto. Depois também não havia 
política de gestão financeira. Nós fizemos isso e, como deve imaginar, sempre que 
mexe nessa parte é muito complicado. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 15 2 Durante esse ano fui vendo que o projeto que a colega tinha não me enchia as medidas 
e não era exatamente por aí que eu gostaria de ir e fui falando isso com colegas. Ela era 
um excelente pessoa, mas uma coisa é a parte pessoal e outra é a profissional. Então, 
tanto me chatearam que no final desse ano disse à colega, ela foi a primeira a saber, 
que iria apresentar uma lista e me iria candidatar. A colega primeiro aceitou muito bem 
mas depois, em cima da hora, fez também uma lista. Ganhei e a partir daí nunca mais 
parei. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 18 2 No final destes dois anos, como secretária, houve um pequeno atrito entre os elementos 
do órgão de gestão, houve ali um atrito entre mim e a presidente. Ela começou por dizer 
que agora é que isso se ia ver, que não haveria quem tomasse conta e tal. Isso é que 
ainda me espicaçou. A partir de aí, lancei-me então. (...) Entretanto até tinha um grupo 
muito grande de pessoas que começaram, até foram elas próprias que fizeram a lista, 
que me compuseram o órgão. Eu era a presidente e depois arranjaram os seus 
elementos. Eu não tive que fazer nada, foram eles que fizeram a lista, falaram com as 
pessoas. E eu depois na parte final só tive que dizer ou sim ou não porque estava tudo 
arranjado. Portanto as pessoas motivaram-se para que eu ficasse e fizeram então a tal 
lista. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 

Delta 19 3 Estava em funções um conselho diretivo que durou um ano. Houve dois dos professores 
que aqui estavam que, por razões diversas, se foram embora e penso que o próprio 
presidente foi para a escola superior de educação. Portanto naturalmente caiu o 
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motivação própria conselho diretivo. Então, apareceram-me dois colegas, com quem eu já tinha trabalhado 
antes, que me puseram o desafio e eu, mais uma vez, volto a pôr o desafio a mim 
próprio, e disse “está bem, mas agora gostava de ser eu o presidente.” e acho que foi 
uma surpresa para a escola, porque estavam todos à espera que o presidente fosse um 
outro colega meu que já tinha sido presidente. Ele aceitou muito bem. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 20 2 Olhando para trás, eu penso que devia ter sido a força da idade e alguma expectativa e 
esperança no momento político que me fizesse ficar com essas funções. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 21 2 estava já colocado no quadro de escola, como efetivo e não havia ninguém na gestão, 
naquele tempo havia poucos professores do quadro, e fui convidado a fazer uma lista do 
Executivo com os elementos que havia do quadro de escola. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 21 3 Foi a experiência que já tinha anterior de assessor do diretivo. Foi uma experiência 
engraçada, despertou em mim o gosto por aquele tipo de trabalho, de organização da 
escola, da legislação, de contacto com os alunos fora da sala de aula e isso agradou-me 
e levou-se a aceitar o desafio que me foi lançado pelo colega da escola onde eu estava 
a chegar. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 22 2 Fizemos esse três anos, o primeiro ano correu muitíssimo bem, o segundo ano já correu 
bastante mal e o terceiro ano correu muitíssimo mal, do meu ponto de vista e do 
professor João, por causa da liderança que tínhamos. Nós os dois trabalhávamos 
imenso e, muitas vezes, não conseguíamos obter resultados por causa dessa liderança. 
Chegámos ao fim desses três anos e tínhamos uma decisão difícil para tomar: ou nos 
vamos embora, eu também não sou professor do quadro desta escola, e ficamos 
conotados com o trabalho que se fez nesta escola, em que se estragou a pintura ou 
vamos mostrar o que valemos e, depois, podemos ir-nos embora já com a consciência 
tranquila. (...) O professor João excluía de todo, por características pessoais, a hipótese 
de avançar para número um e avancei eu que sou assim um rapaz um pouco louco e 
destemido. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 

Delta 23 1 eu fazia parte de uma equipa que perdeu o presidente porque, entretanto, ele pensou 
em reformar-se e deixou de ter presidente. Os outros membros resolveram, digamos, 
que pressionar um bocadinho, não muito, para eu me candidatar, para eu ocupar o lugar 
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motivação própria de presidente.  

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 25 2 A equipa funcionava manifestamente mal e eu percebi porque é que a pessoa tinha 
saído. Havia falta de liderança da equipa diretiva e, na altura, tive a perceção de que 
para introduzir mudanças que, na minha cabeça, tinha como essenciais para o 
funcionamento da escola e para aumentar a qualidade do trabalho que se fazia... Aquilo 
não era uma equipa, era impossível dentro daquela equipa poder induzir mudanças, 
introduzir ações que levassem a escola para onde eu achava que ela devia ir. Portanto, 
como já lá estava há dois anos e já tinha havido muita partilha com colegas sobre o 
funcionamento da escola, ideias sobre o papel da Escola do ponto de vista global, isto é, 
daquilo que deve ser o serviço público de Educação, mas também do ponto de vista do 
serviço que deve prestar comunidade... (...) Nesse contexto foi-se partilhando um 
conjunto de visões para o funcionamento da escola e eu tive de tomar uma decisão: ou 
me desvincular pura e simplesmente e fazer o meu trabalho como professor, em 
estruturas mais intermédias, eventualmente, ou avançar para um outro tipo de 
intervenção. Das conversas que fomos tendo foi-se gerando, a pouco e pouco, um 
conjunto de pessoas que tinham uma ideia mais ou menos partilhada para o 
funcionamento da escola. (...) Formou-se esse grupo, a equipa que cessou não 
continuou e avançou-se para esse processo. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 26 2 o presidente saiu para outro órgão da administração e eu candidatei-me a presidente. 
(...) A motivação essencial era um projeto que alterasse a escola, que a transformasse 
em algo muito mais vocacionado para a área pedagógica e que tivesse o aluno no 
centro das suas preocupações. A escola estava muito estagnada sob o ponto de vista 
do desenvolvimento curricular. (...) Uma gestão muito ligada à área administrativa, havia 
a sobredeterminação da área administrativa sobre a pedagógica, não havia um visão 
estratégica da escola. Ora é esta visão estratégica que faltava e percebia-se do pulsar 
da escola que o potencial dos profissionais da escola não era explorado. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 29 2 Eu sempre gostei de desafios, não é? E se calhar é a minha tendência para a gestão de 
pessoas e fundamentalmente do planeamento e conceção. Eu sempre gostei muito 
dessas áreas. E de facto era um desafio na altura e fui também muito motivada 
nomeadamente pela colega da outra escola que me indicou. Eu tinha estado dois anos 
nessa escola, tinha sido diretora de turmas e, portanto tinha algum perfil, ela achava que 
eu tinha algum perfil e reconheceu-me algumas competências para avançar. E eu era 
jovem, tinha trinta e três anos e portanto, nós avançámos com as coisas e eu achava 
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interessante. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 31 2 a presidente da altura tem sido sempre minha assessora, tínhamos uma relação de 
cordialidade e de bom trabalho, só que, por motivos pessoais, ela não queria continuar. 
Sempre foi minha vontade, como já tinha dito no início, assumir a gestão como líder. Eu 
tenho algumas características como líder e era essa a minha vontade quando regressei 
do Ministério da Educação, só que não o quis fazer logo enquanto presidente. Portanto 
assumi. 
P.: Tinha mesmo vontade de liderar uma escola. 
Tinha. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 33 1 eu era professora do 1.º ciclo já aqui no Agrupamento, era coordenadora do Conselho 
de Docentes e também era coordenadora do estabelecimento onde estava inserida. 
Tenho o curso de direção pedagógica e administração escolar, tive nove anos de gestão 
empresarial e achei que era preciso aqui fazer alguma coisa, uma vez que eu cá estava 
e achava que as coisas não estavam bem geridas. A verdade é essa. E, portanto, não 
fui eu logo que me pus à frente, até porque sou de um bocado longe daqui. Não tinha 
muito a intenção de ficar aqui tanto tempo, mas colegas, os pais dos alunos e não sei o 
quê, começaram a incentivar-me a que avançasse. E como eu sou muito mais de ação 
do que dizer mal, achei que, efetivamente, conseguia fazer melhor. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 34 1 A mudança, essencialmente a mudança. Nós não estávamos de acordo com aquilo que 
se fazia e mais do que dizermos que não, nós tínhamos que apresentar um projeto de 
modificação da escola, da forma como estava organizada, da sua prática pedagógica. 
Foi isso que nos lançou. Na altura, havia, digamos, um certo sentimento instalado, não 
é? Ser presidente cria assim um certo peso, um certo estigma, e as colegas que 
estavam comigo, que faziam parte comigo da lista achavam que eu teria mais perfil, 
mais capacidades para fazer essa liderança, até porque estava há mais tempo na 
escola, tinha-me envolvido mais, conhecia melhor a escola, era uma pessoa mais 
interventiva no Conselho Pedagógico. Foi movida por esta vontade que acabou por se 
organizar a lista, eu fiquei como presidente e achou-se que estava tudo bem. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 35 2 Foi a experiência que tive como elemento do órgão de gestão no mandato anterior. 
Entendia, na altura, que todos os professores deviam passar por um cargo de gestão. 
Se não for a gestão de topo, pelo menos a gestão intermédia. Defendia isso há quinze 
anos e defendo o mesmo agora. 
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01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 40 1 foi, mais ou menos, um ato de desespero de vários professores para pôr fim a uma 
situação de caos completo em que a escola estava mergulhada. Eu sentia uma grande 
vontade de mudar muita coisa, mas mesmo muita (...), o próprio Conselho Diretivo se 
anulava, não funcionava, não tinha ação. As competências estavam esvaziadas porque 
era mais a chefe dos serviços de administração escolar que decidia e mandava, mais do 
que o próprio Conselho Diretivo. (...) Ela é que mandava no dinheiro. (...) Veja como as 
coisas eram feitas. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 40 2 Eu sentia uma grande vontade de mudar muita coisa, mas mesmo muita (...), o próprio 
Conselho Diretivo se anulava, não funcionava, não tinha ação. As competências 
estavam esvaziadas porque era mais a chefe dos serviços de administração escolar que 
decidia e mandava, mais do que o próprio Conselho Diretivo. (...) Ela é que mandava no 
dinheiro. (...) Veja como as coisas eram feitas. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 42 2 Tinha vontade, curiosidade, vontade de perceber, neste caso o que é que faz com que 
as pessoas… na altura a democracia era só para os professores, não é… o que é que 
faz os professores alinharem ou desalinharem, quais as movimentações internas, havia 
para aqui certos interesses. Portanto, a curiosidade, a vontade e alguma apetência 
estavam cá e a oportunidade surgiu 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 44 2 comecei a ter alguma apetência e lembrava-me eu que era o eterno vice, depois de uma 
presidente que demorou dezassete anos na presidência, e disse: “Olha, já agora não 
quero sair daqui sem ser presidente também. Quando pensares em sair, eu estarei 
eventualmente disponível”. Ela fez-me o convite diversas vezes, na altura, “És tu que 
avanças desta vez?”, porque foram para aí seis ou sete eleições, no espaço de 
dezassete anos.(...) Até que finalmente, assumi. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 46 1 foi porque eu gostava e sempre gostei das funções de gestão. Acho que é importante a 
organização de uma escola 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 47 1 chegou-se a uma altura em que essa gestão, essa presidente não se recandidatou, 
tinha muita vontade de sair e não apresentou lista (...), havia um vazio. Eu, na altura, 
tinha feito um DESE em Administração Escolar e pensei que, às tantas, ainda me iam 
nomear porque tinha formação e concorri. 
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01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 49 2 Aí já tinha a experiência e o início foi mesmo entusiasmante porque havia que recuperar 
a confiança das pessoas 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 51 2 Aconteceu a aposentação por limite de idade do presidente do conselho diretivo na 
altura e depois, a seguir, candidatei-me a presidente; constitui lista e candidatei-me. 
Nessa altura criei uma lista por vontade própria, [pela] experiência que já vinha tendo, 
por um lado, e a perspetiva de poder fazer coisas na escola, como aliás algumas foram 
feitas, em termos de melhoramento de espaços, algumas perspetivas de 
desenvolvimento da escola que tínhamos. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 53 2 Foi em primeiro lugar, a ausência de uma pessoa que quisesse encabeçar uma lista e 
depois porque achava, ainda mais do que da primeira vez, que era necessário avançar. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 54 2 a equipa desfez-se, eu candidatei-me com outra equipa e durante dois anos fui 
presidente do Conselho Diretivo. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
motivação própria 

Delta 60 2 as coisas correram tão mal que me disseram assim: “É pá, tens de fazer aí uma lista” e 
eu fiz uma lista. Os que estavam nem sequer quiseram concorrer, são perdedores, 
como eu costumo dizer e não tinham hipótese, A escola não tinha bandeiras, não tinha 
vidros, isto aqui dentro era uma anarquia. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
nomeação 

Delta 16 2 o presidente do Conselho Diretivo anterior (...) bateu com a porta (...) e eu fiquei, 
basicamente, com o menino nos braços (...) O que aconteceu foi que a presidente da 
Assembleia de Escola me disse: “Vamos propor o teu nome porque eu acho que tu és 
capaz.” Eu não achava nada, achava que já tinha tido alguma experiência mas que 
ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas acabei por aceitar. Ela com o apoio de 
algumas pessoas que eram líderes de opinião na escola, toda a gente me apoiou nisso, 
e eu achei que tinha almofada para avançar. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 

Delta 16 3 Eu fui nomeada pelo Diretor Regional. Foi uma situação em que eu demonstrei 
claramente que não foi por vontade minha porque não fui eu que me candidatei; foi para 
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nomeação resolver um problema à escola.  

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
nomeação 

Delta 30 1 na altura estava ligado ao sindicato, tinha horas no sindicato e as restantes  na escola e, 
na altura, houve um vazio de poder. As pessoas que estavam no órgão de gestão 
decidiram sair e nenhum se candidatou e, entretanto, houve uma lista seriada de 
pessoas que, eventualmente poderiam reunir condições para ocupar esse cargo. Eu 
estava nessa lista uma vez que tinha o curso de administração escolar, embora não 
tivesse experiência de gestão. Na altura aceitei o desafio, (...) fui nomeado, na altura, e 
depois constitui equipa 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
nomeação 

Delta 39 2 quando assumi a presidência do órgão de gestão, fui nomeado. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
nomeação 

Delta 41 1 Havia a possibilidade dum vazio e na altura ambos os vice-presidentes e a presidente 
do Conselho Executivo vieram ter comigo e disseram: “É pá Delta 41, tens estado a 
acompanhar o nosso trabalho de gestão, como presidente da Assembleia estás metido 
no processo do novo regime de gestão e de autonomia das escolas desde o seu início. 
Tens conhecimento de algumas situações, já passaste pelo cargo de delegado de 
grupo, já passaste pelo cargo de diretor de instalações, a nível de desenvolvimento de 
projetos também já fizeste uma série de trabalho e achamos que tens o perfil de quem 
poderá avançar, de maneira que nós tínhamos pensado, se tu concordares, em propor a 
tua nomeação ao senhor Diretor Regional”. Eu respondi: “É pá, vocês estão-me a meter 
aqui numa situação um bocado ingrata porque uma coisa é eu acompanhar a gestão e 
outra coisa é ser eu o responsável pela gestão, são coisas diferentes. Não tive formação 
nenhuma nisto e estou um bocado receoso.” “É pá, mas vê lá, é um desafio e tal, e não 
sei o quê não sei que mais, pensa lá”. Eu na altura comecei a pensar e digo assim: 
“Bem vou-me meter neste barco, mas tenho que arranjar companhia da qual eu tenha 
apoio”, Falei e eles disseram: “É pá, sempre que precisares de apoio nós estamos cá 
sempre para te acompanhar e então, aceitei.” 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
nomeação 

Delta 48 1 Foi uma situação do destino porque se demitiu o presidente do conselho executivo, a 
direção Regional teve necessidade de nomear uma comissão instaladora e eu surjo 
nessa altura. 
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01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
nomeação 

Delta 55 1 fui nomeado, foi por convite porque havia uma situação de impasse aqui na escola, 
porque a antiga presidente do conselho diretivo saiu e depois não havia ninguém que 
quisesse assumir essa responsabilidade, portanto foram procurar alguém de fora. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
nomeação 

Delta 56 2 na Direção Regional, ligada à educação especial estava a minha antiga professora de 
Filosofia do colégio, que voltei a rever passados não sei quantos anos, e ela desafiou-
me a apresentar à Direção Regional um projeto de escola inclusiva. E nós lá fomos (...) 
apresentar um projeto (...) ao então Diretor Regional. Ele achou aquilo muito 
interessante e faz-me a sugestão de ir aplicar o projeto numa escola aqui da cidade, que 
é uma escola, uma escola secundária que estava com problemas, não tinha gestão e 
tal. Eu disse-lhe: “Ó sôtor, eu agradeço-lhe muito a confiança, mas é assim: roupa nova 
de pano velho, ninguém faz e eu também não.” Ele disse-me que eu tinha razão, a 
esposa dele estava lá a trabalhar, e deu-me como alternativa a possibilidade de ir para 
uma escola que há ia abrir no ano letivo seguinte. Já na altura havia portagens, e eu 
disse mais uma vez: “Eu peço desculpa mais uma vez, mas eu vivo disto, gosto muito 
disto, mas também não quero perder dinheiro pelo meu trabalho, nem quero receber 
suplementos nem nada, agora também não quero perder dinheiro para ir trabalhar com 
a minha alma de poeta, tenho a minha família, tenho os meus encargos, tenho uma 
casa para pagar, portanto não vou estar a sobrecarregar a minha família. Ele entendeu 
e perguntou-me: “Então o que é que quer?” “Eu sei que a Câmara comprou um terreno 
aqui perto que é para uma escola e eu gostava de implementar um projeto numa escola 
de raiz.” Ele deve-me ter achado meia tolinha, lá me vim embora, agradeci muito a 
simpatia e vim para a minha escolinha. Em julho de 1992, chego a casa e diz-me a 
minha empregada emprega: “Sotora, faça o favor de entrar em contacto urgente com a 
Direção Regional de Educação do Norte para falar com o senhora Diretora Regional 
adjunta.” e eu disse para o meu marido: “O que é que fiz?” Lá liguei e fiquei a saber que 
tinha a ver com o projeto que tinha apresentado há dois anos para uma escola inclusiva. 
Então, em outubro de 92,  vim abrir esta escola que ainda estava em obras. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por 
nomeação 

Delta 59 2 um dia estava calmamente em casa recebo um telefonema da antiga coordenadora da 
área educativa, eu tinha trabalhado com ela, a dizer: “É pá, estávamos aqui reunidos 
com a Direção Regional achámos que tu tinhas o perfil certo para ires instalar a escola 
tal”, esta onde nós estamos. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR Delta 43 1 Os colegas que estavam no Conselho Diretivo de então (...) fizeram-me o convite para 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

22 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por proposta 
da equipa anterior 

vir para o Conselho Diretivo. Como o presidente do Conselho Diretivo de então ia sair e 
a equipa se mantinha mais ou menos eu aceitei e entrei. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por proposta 
da equipa anterior 

Delta 50 1 o conselho diretivo anterior cessou funções, não queria seguir, e a ideia foi juntarmo-
nos, três colegas, para podermos, no fundo, continuar a gestão dentro de casa, que não 
viesse ninguém de fora, e que fossemos nós, internamente, que nos organizássemos 
neste sentido. Digamos que foi um acaso, nunca foi previsto, não tinha nenhum 
interesse à priori, nem me passaria pela cabeça exercer essas funções. Claro que fui no 
fundo, na altura, bastante pressionada pelas colegas que estavam na gestão, para 
avançar, que apoiariam imenso. Enfim, também acho que foi um bocadinho de 
inconsciência da juventude e avançámos três professoras, todas também muito novas, e 
avançámos para a gestão nessa altura. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por proposta 
do anterior presidente 

Delta 06 1 O presidente seduziu-o para a direção do órgão. 
Exatamente. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por proposta 
do anterior presidente 

Delta 07 2 passado um mês ou uma semana, olha nem sei porque me caiu tudo em cima, a minha 
colega disse que queria reunir comigo, aquela que passou a ser presidente da direção, 
ter uma conversa séria comigo e transmitiu-me que estava grávida de não sei quantos 
meses. Bem, António, eu parecia que morria. Disse-me que as coisas não estavam a 
correr muito bem e que, portanto, tinha que ir para casa. Portanto, eu tinha que assumir 
a presidência, eu, que nunca pensei em vir para uma direção, nunca, de repente, vi-me 
à frente duma escola secundária, sem experiência, sem formação, sem nada para o 
cargo. 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 
acesso à presidência\Por proposta 
do anterior presidente 

Delta 07 3 a direção era nova, porque era tudo novo e porque fui eu que comecei por força das 
circunstâncias, ela começou a reparar que as pessoas vinham todas perguntar-me a 
mim, ou seja, no fundo, eu era vice-presidente mas para as decisões as pessoas 
vinham ter comigo. Pronto, e a minha colega como bem formada que era, chegou ao fim 
e disse: “De facto, tu estás muito melhor no cargo que eu e, portanto, eu acho que me 
devo retirar e acho que tu deves continuar.” 

01. RAZÕES PARA INTEGRAR 
UM ÓRGÃO DE GESTÃO\01.02 O 

Delta 24 2 Alguns pedidos exteriores e uma conversa com a minha presidente de então que 
achava que eu tinha perfil para avançar. 
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acesso à presidência\Por proposta 
do anterior presidente 

        

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 01 3 ouvir os professores, ouvir os coordenadores de departamento, ouvir as chefias 
intermédias, ouvir os colegas da gestão. (...) Todos os dias se faz isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 08 3 Recebemos também muita gente todos os dias, demasiada gente eu diria, mas não 
temos de facto dia para receber as pessoas, porque não vale a pena. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 11 3 Da parte da tarde é resolver problemas, é apagar fogos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 12 2 Da parte da tarde há muito atendimento; os docentes vêm muito cá de tarde, com 
questões diferentes e gastam-se duas  ou três horas nesse serviço. Sobram uma a duas 
horas que são para preparar resposta a pedidos de pais, dos professores, queixas 
várias e respostas várias às exposições que se fazem à escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 14 4 todos os dias atendo pais. 
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diárias\Atendimento a solicitações 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 14 5 Eu chego sempre muito cedo às escola, sete e meia, oito horas e os pais perceberam 
isso, então tentam apanhar-me logo de manhã. Por razões familiares eu vinha muito 
cedo para a escola e o ano passado estava na escola entre as seis e meia e as sete 
horas, escrevia o que tinha de escrever, gosto de escrever de manhã. Os pais 
habituaram-se a ver luzes aqui e foram-se habituando. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 14 6 Se dividir a sua atividade por grande áreas, em qual exerce mais a sua atividade? 
Nas relações humanas. (...) Nós queremos mesmo que seja assim porque achamos que 
é essencial. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 21 4 Tenho logo de fazer isto ou aquilo [quando chego à escola]. Estamos a entrar no 
gabinete e estamos logo a ser confrontados com problemas de um funcionário ou de um 
aluno, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 22 3 Depois atendo as pessoas, nós temos a porta sempre aberta, atendo o telefone; eu 
passo muito tempo ao telefone. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 29 3 faço contactos [com os professores] 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 30 2 receber pessoas que, eventualmente, tenham assuntos para tratar. 
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ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 31 3 temos muitas vezes aqui as coordenadoras de estabelecimento de escola que nos vêm 
dizer que aconteceu isto e aquilo; ou vêm logo de manhã ou vêm à tarde. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 33 2 dou muita importância ao facto de poder conversar com as pessoas e das pessoas se 
sentirem à vontade de vir cá conversar comigo, se tiverem um problema. Tanto faz ser 
pais, como professores, como os empregados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 34 2 tentámos criar uma certa disciplina até nos próprios professores, mas depois, como as 
pessoas não estão habituadas olham assim para nós como ar de: “Mas porque é que 
não pode ser agora?”. Assim com esse ar, são hábitos. É um bocadinho a mentalidade 
que nós temos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 36 2 sabemos que entre chamadas de fora, chamadas nossas, mais um problemazinho que 
acontece e não sei o quê, a manhã fica feita. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 40 3 É mais a necessidade, isso também me fez mudar a minha própria personalidade, é 
mais a necessidade de falar com as pessoas, de as ouvir, de as ajudar e esclarecer 
situações, orientá-las. Muitas vezes é uma pequena conversa para criar ânimo. Há 
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trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

necessidade de usar muito tempo nisso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 41 2 responder às solicitações que vêm de todo o lado e mais algum 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 48 2 É fazer atendimento ao público, resolução de conflitos (...) até mais ou menos às seis da 
tarde e, depois, ficar na escola até às nove a trabalhar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 49 3 começam logo imensos telefonemas, são os serviços administrativos a requisitar papéis 
que é preciso fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 56 3 já tenho uma ou duas pessoas para atender que estão à porta à minha espera 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 56 4 se houver alguém para atender subo ao gabinete, o que normalmente há, encarregados 
de educação para fazer alguma pergunta, a situação de substituição de professores, 
essas coisas. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

27 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

diárias\Atendimento a solicitações 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 56 5 normalmente, tenho a parte de planificação e resolução de problemas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a solicitações 

Delta 58 3 O primeiro intervalo é dedicado aos docentes e toda a equipa está disponível para 
responder às solicitações dos professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a 
solicitações\Gerir conflitos 

Delta 29 4 giro conflitos (...), todos os dias. Claro que uns dias mais, outros menos, mas é todos os 
dias. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Atendimento a 
solicitações\Gerir conflitos 

Delta 31 4 fazemos a gestão de conflitos com os alunos. Todos os alunos que vêm, por ordem de 
saída da sala de aula, para o local próprio, ou seja, para a biblioteca porque não temos 
mais do que esse, neste momento temos a escola completamente cheia, passam por 
aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 48 3 resolução de conflitos 
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diárias\Atendimento a 
solicitações\Gerir conflitos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Escrever bastante 

Delta 08 4 Um dia típico meu, é um dia a escrever. Eu normalmente escrevo todo o dia, escrevo 
ofícios, escrevo estudos, escrevo. Faço também parte da organização dum festival de 
música (...) e portanto também trabalho na organização disso desde há algum tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 03 2 Quando toca para o intervalo, eu corro para a sala dos professores porque (...) eu faço 
sempre questão de ir à sala dos professores para aquele contacto humano. Depois 
quando termina o intervalo, às vezes, ainda ficou lá sentada a conversar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 04 5 Gosto sempre de passar pela sala de professores, ando lá, falo. A escola tem de sentir 
que o facto de ser Diretor tem a ver com a minha função mas eu continuo a ser a 
mesma pessoa, que também tem sentimentos, que também tem as mesmas 
preocupações.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 06 2 Eu tenho este hábito, que este ano só aconteceu cinquenta por cento das vezes por 
falta de tempo, que é o de no intervalo grande das dez, ir até à sala de professores para 
conversar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 11 4 Passo pela sala de professores e dou dois dedos de conversa ao pessoal e assim evito 
que eles venham para aqui. (...) É uma estratégia, apanhá-los lá fora, tirar dúvidas e 
amenizar algumas coisas. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

29 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 12 3 Depois disso vou tomar café com os colegas, no intervalo maior, não é logo no primeiro, 
falo um bocado com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 13 2 vou até à sala dos professores, estão sempre meia dúzia de pessoas, conversamos um 
bocadinho, coisa que se perdeu muito nas escolas. Era sagrado, qualquer intervalo 
estar a conversar com os meus colegas, hoje não o consigo fazer. Às vezes passam-se 
dias inteiros em que eu não consigo sair do gabinete da direção para conversar um 
pouco com eles.  Depois, então, tomo o meu cafezinho e estou ali mais um pouco e 
venho para o gabinete. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 24 3 vou à sala de professores, converso com os colega e com a encarregado do pessoal 
auxiliar e fico a sentir o pulso do dia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 31 5 Nós no intervalo costumamos ir à sala dos professores, gostamos de estar com eles, e é 
lá que nos colocam... sentamo-nos à mesa para tomar café porque também gostamos 
de tomar café como professores, mas é impossível porque é lá que eles nos colocam as 
coisa porque o intervalo é de vinte minutos mas não dá para tudo. Eles aproveitam ali 
para nos colocar muitas situações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 34 3 entramos pela sala de professores, estamos um pouco a conversar, trocamos algumas 
palavras, depois toca e as pessoas vão para as salas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 49 4 por volta das 10:30 costumo descer à sala de professores, é raro o dia em que não o 
faço. 
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desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 50 2 eu vou a todos os intervalos grandes, das 10:20, tomar um café à sala dos professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 56 6 faço sempre questão, no intervalo grande, que é das dez às dez e meia, de ir à sala dos 
professores e tomar um cafezinho com os colegas; faço sempre isso. Acho que não 
estou perder tempo, acho que estou a ganhar tempo, porque eu aposto na perspetiva do 
clima de escola. Eu acho que é assim: pode-se ter grandes estratégias de gestão, 
grandes dinâmicas administrativas, mas se o clima não funcionar, acaba por ser muito, 
muito complicado e, portanto, eu aposto sempre nisso. Normalmente, converso com os 
colegas, ouço o que eles têm para me contar, põem uma questão do menino questão A, 
do menino B, uma questão qualquer da avaliação, vão partilhando comigo as suas 
angústias e o que sei responder logo respondo, o que não sei anoto e levo para o 
gabinete para depois tratar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 59 3 Eu todos os dias vou à sala dos professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Ir à sala de professores 

Delta 59 4 onze e dez vou ali ao bufete, dez e dez vou à sala dos professores 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Continuar o 
trabalho pendente 

Delta 22 4 abro a minha pastinha dos assuntos pendentes para ver as coisas urgentes que há para 
resolver ou não. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Continuar o 
trabalho pendente 

Delta 34 4 temos outras coisas que ficaram do dia anterior e que nós temos de resolver. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Continuar o 
trabalho pendente 

Delta 38 3 venho para o gabinete e o problema é que já há trabalho que fica do dia anterior em 
cima da secretária. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Continuar o 
trabalho pendente 

Delta 49 5 Começo logo por ver as coisas que estão pendentes 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 57 3 Vou para a minha secretária, ponho o meu porta-lápis, os meus óculos, os meus 
telemóveis em funcionamento e começo a pegar naquilo que fiz sempre no dia anterior, 
que é uma listinha das coisas que é preciso fazer. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

diárias\O início do dia\Continuar o 
trabalho pendente 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 11 5 vou tomar um café, dou uma volta pela escola para sentir os miúdos. Dou sempre a 
primeira volta no toque das 8:30 e reúno depois com eles, quando não posso dou a 
volta à escola às 10 horas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 13 3 dou uma volta à escola toda, assim muito criteriosamente é isto: eu tenho de ver se as 
coisas estão a funcionar, se as salas estão fechadas ou abertas, se estão com pessoal 
ou não estão a trabalhar, se o pessoal está distribuído, se as coisas estão a correr 
normalmente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 31 6 fazer a ronda pela escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 34 5 dou uma volta pelo pátio para ver se algum menino ficou de fora, se alguém chega 
atrasado, dar assim uma espécie de orientação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 36 3 por norma, gosto de, passar pelos pavilhões, vou fazer um, um tour. (...) pelos 
pavilhões, enfim sentir um pouco. Posso demorar uma hora, uma hora e meia, neste 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

circuito porque há sempre alguém que encontro para conversar um bocadinho sobre 
coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 38 4 vou dar uma volta pela escola, vejo se está tudo a correr bem, se os funcionários estão 
nos corredores, se não há barulho nos corredores e se as aulas estão a correr com 
normalidade. Vejo se não há problema nenhum. Dou a volta, demoro um bocado porque 
a escola é grande. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 41 3 Depois, normalmente, dou uma voltinha pela escola, sempre ali no intervalo (...), 
verificando, pronto, como é que as coisas vão correndo em termos dos  alunos, a 
questão do funcionamento do bufete. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 49 6 Começo por passar lá por baixo, pelo pbx e pela sala de professor. Só subo passado 
quinze minutos. Gostava de passar por todos os blocos mas não é possível. (...) Vou lá 
para cumprimentar as pessoas e para ver as coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 51 3 Depois de tomar café dou uma volta 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 54 3 Dou uma volta pela escola. (...) Falo com os funcionários antes de falar com os colegas, 
por acaso, porque eles são, ao fim ao cabo, uma pedra basilar na escola. Falo com eles 
e o facto de perguntar como é que está a mãe, como é que está o marido, como é que 
está o filho, traz alguma proximidade ao funcionário. A gente ouve, consegue entendê-
lo, consegue motivá-lo. Primeiro é dar a volta pela escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Dar a volta 
pela escola 

Delta 58 4 passo pelos serviços todos, cumprimento a rapaziada toda e vou perguntando se está 
tudo bem, se há algum problema que necessitem de resolver, e passo pelos serviços. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Falar com 
as pessoas e ir ao bar 

Delta 04 6 Eu antes de chegar aqui paro em muito sítio, paro na entrada, no portão, (...) às vezes 
vejo pais lá fora, alunos, falo com a pessoa que está a coordenar as entradas e saídas, 
falo com a senhora que está aqui na receção. (...) Depois chego aqui, vou ao bar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Falar com 
as pessoas e ir ao bar 

Delta 24 4 Fico um bocado na portaria a conversar com os miúdos ou com os pais, até tocar e eles 
entrarem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 23 2 fazer o ponto de situação da parte administrativa na parte parte do funcionamento do 
SASE, se há alguma complicação, se está tudo a funcionar adequadamente ou se 
houve também alguma situação anómala. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

diárias\O início do dia\Fazer o 
ponto da situação da parte 
administrativa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 01 4 Temos os despachos para dar, temos os correios (...) Começo com essa atividade. 
Começo por ver isso, depois vejo a página da DGRE, vejo a página da Direção 
Regional, vejo o correio eletrónico (...) Para ver se há novidades 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 01 5 Isto agora também funciona muito pela internet, (...) não sou apologista que se ponha 
papel para todo o lado, mas é por isso é que temos que ter as novas tecnologias ao 
nosso dispor 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 02 5 a primeira coisa que faço é ler o correio, é sempre o meu primeiro ato. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 

Delta 03 3 vou logo imediatamente à secretaria (...) digo bom dia, vou ao gabinete da chefe e 
pergunto o que há de novo ou faço um comentário qualquer, pronto, há sempre coisas 
que a gente tem que ver. (...).  



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

36 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 07 4 A primeira coisa que faço quando me sento à minha secretária, é ver os e-mails. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 08 5 o despacho do correio que vem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 11 6 Chego aqui e a primeira coisa que faço é reunir-me com o chefe do pessoal, entramos 
mais ou menos à mesma hora e fazemos o ponto da situação sobre as pessoas que 
estejam a faltar, questões organizativas, sai ele e entre a chefe de serviços com o 
correio e as coisas para despacho e ficamos um bocadinho à conversa sobre os 
problemas que existem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 

Delta 19 4 O dia começa com a gestão do correio logo de manhã, nós fazemos alguma triagem, 
mas a maior parte é logo encaminhada. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

dar-lhes andamento 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 21 5 Estamos a entrar no gabinete e estamos logo a ser confrontados com problemas de um 
funcionário ou de um aluno, com correspondência nova, com mails que recebemos. 
Atualmente é um constante recebermos informações através de mails, mails enviados a 
meio da noite, ao fim de semana. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 22 5 sento-me na minha secretária e abro a minha pastinha dos assuntos pendentes para ver 
as coisas urgentes que há para resolver ou não. Entretanto vem o despacho, chega o 
correio do dia e despacho-o para aqui ou para ali. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 23 3 De manhã é muito simples. É ligar o computador e, quando ele está em boas condições, 
que não é o caso de hoje, a gente procura ir ver os diferentes sítios que normalmente 
nos obrigam a ter uma atenção sobre eles, nomeadamente, os do GEF, da DGRHE, da 
DGIDC, da DRE, o mail do Ministério, ah os, os SIIFSE, enfim, porque nós trabalhamos 
com várias candidaturas ao POPH, o SIGO. Enfim, são sites por onde nós temos que 
passar, e convém passar por lá, para estarmos atentos ao que vai surgindo de novo. E 
depois é ir ver os mails, o que é que há, o que é que não há, que resposta temos de dar 
e, depois, na eventualidade de haver necessidade de responder a qualquer uma destas 
situações que nós vamos encontrar ou que possamos encontrar num destes sítios, 
imediatamente passar a atuar sobre essa resposta. (...) Depois surge o correio, o correio 
vulgar, o correio em papel que também é preciso dar a resposta e atenção. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 24 5 venho para dentro e trato do correio. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 25 3 ver os e-mails, ver o que é que há, responder. Também já há muitos pais que usam os 
e-mails para porem questões à escola e tenho que te também essa preocupação que é 
responder de imediato. Havendo um e-mail de alguém gosto de responde logo. Agora 
também é muito duro porque, no fundo, somos invadidos por muita informação. Neste 
momento é o grande problema. Para responder aos e-mails eu perco, pelo menos, uma 
hora por dia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 25 4 para além dos e-mails, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 27 3 A primeira coisa que faço quando chego à escola é ligar o computador e dou uma volta 
pelo correio da escola, o meu correio pessoal, os blogues, a pagina do Ministério da 
Educação, a da minha direção regional para ver se há alguma novidade. Vejo também, 
porque não tenho um jornal aqui na escola, as notícias do dia e quando dou por mim, 
são dez horas. Pego no correio, que é um monte de correio, leio o correio todo de uma 
forma muito rápida. Aliás o chefe dos serviços pergunta-me como é que eu consigo 
responder, quase instantaneamente. Foi porque me habituaram a esta velocidade, vivo 
a uma velocidade de cruzeiro e já não consigo refletir. Se eu comparar com 
antigamente, era mais fácil antes; o correio chegava, era lido, nós dávamos um 
despacho, respondíamos  e depois era arquivado. O correio andava em trânsito, hoje 
em dia não, é sempre para ontem. Por isso eu leio o correio na diagonal, despacho 
rapidamente e dali a uma hora acabei o correio. Depois disso volto outra vez a rever as 
novidades no mail porque entretanto, como sabe, recebemos muita informação por mail. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 28 3 eu baixo os mail de manhã quando chego e depois baixo à noite. Durante o dia não, 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

como não gosto de ser interrompido pelo telemóvel. Estamos a trabalhar, portanto, 
quando a gente recebe um mail às dez horas para ter uma resposta para as onze, 
obviamente ninguém atende; pode o diabo rezar que não tem resposta. É uma questão 
de respeito pelo ritmo de todos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 29 5 vejo os mails, envio mails, arrumo a papelada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 30 3 é despachar correio, é ver emails, é responder a ofícios, é... questões administrativas, 
burocráticas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 30 4 De tarde é o despacho do correio, é aqueles assuntos que têm de se fazer na escola, de 
rotina. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 33 3 ligo o computador, não é? Vou ver os mails, que é aquela coisa que tem, às vezes, 
aquelas novidades de marcarem uma reunião para a tarde ou para o dia seguinte. É 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

também daquelas coisas que nos estragam muitas vezes a planificação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 34 6 abrimos os mails, o que veio do Ministério, o que é preciso responder, essas coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 36 4 ver os emails que caíram desde o final do dia anterior até aquele dia de manhã, 
estabelecer as prioridades de resposta que esses email possam ter, ver eventualmente 
correio que me possa ter sido deixado, correio não informático mas em papel, que me 
possa ter sido deixado de véspera, porque a escola funciona até à meia-noite, até às 
dez para a meia-noite e o que é que ficou para despacho dessa altura. Portanto, eu 
tenho normalmente, entre meia hora a quarenta minutos, onde continuo a não estar, 
estou especificamente só nessa função. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 41 4 passar nos serviços administrativos e na contabilidade saber se as coisas estão bem, se 
há alguma novidade. Depois venho para o gabinete, verificar e-mails (...), verificar 
correspondência, ver algumas novidades nos sítios do Ministério e da Direção Regional, 
para ver se existe uma ou outra situação atípica ou que seja necessário entrar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 44 3 é abrir o correio institucional, despachar o correio institucional. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 45 2 Quando chego normalmente começo por ver o correio, o que é que há de importante e 
de urgente para resolver. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 46 2 Primeiro, quando chego, é organizar os papéis, ou seja, tudo o que ficou em cima do dia 
anterior. A primeira coisa é organizar os papéis porque não gosto de ter muitas coisas 
para despachar e para resolver. As coisas entram e, à partida devem ser resolvidas logo 
porque torna-se complicado deixá-las arrastar, principalmente as coisas complicadas 
que andam lá. É essa a minha primeira preocupação: ver o que consigo resolver logo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 47 2 Vou ao mail ver se há alguma novidade porque a administração, hoje em dia, só 
contacta connosco via mail. É esse o modo de comunicação entre a administração e as 
escolas e, quando falha, isso traz problemas. (...) De manhã, logo que chego é isso e ir 
à página institucional, depois vou à página do Ministério da Educação ver se há algumas 
novidades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 

Delta 51 4 é chegar aqui ver correio eletrónico 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 55 2 Aproveito muitas vezes vir, por volta das oito e um quarto, para poder ter algum 
sossego, em termos de não ter pessoas. Das oito e quarto até às nove e vinte é o 
período mais rentável porque não há interrupções. Leio os mails, tento despachar 
correio, tento despachar alguns textos que tenho de escrever, como ofícios. Como tenho 
mais alguma tranquilidade, faço nessa altura. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 56 7 passo pela secretaria para saber o que há de novidades, alguma situação do correio 
institucional que seja pegarmos logo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

Delta 56 8 vou sempre ao computador para ver o que há de e-mails, de novo para fazer, para além 
daquilo que fica do dia anterior. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 60 3 A primeira coisa que faço é ligar os computadores, os equipamentos todos e ver o que 
começa a sinalizar a laranja, que é o importante para sair. Depois é começar a ver 
legislação e hoje, contrariamente ao que acontecia, já não digo há dezoito anos atrás, 
mas há dez anos atrás, hoje a legislação muda de um dia para o outro. Assim como 
muda a camisa, a legislação também muda e o que hoje é verdade, amanhã é mentira. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

diárias\O início do dia\Informar-me 
sobre as novidades surgidas e a 
dar-lhes andamento 

(...) Hoje a nível da Educação as coisas estão extremamente complicadas, a legislação 
é muito avulsa, não é como antigamente nós tínhamos “É assim e é assim.” Não, hoje 
não é assim, hoje é assim até hoje, amanhã pode não ser bem assim de depois volta. 
Andamos nisto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\O contacto 
pessoal começa logo de manhã 
cedo 

Delta 16 4 A manhã, já percebeu, porque já bateram à porta e já alguém deve ter dito aí que eu 
estou ocupada porque senão eu já tinha recebido sei lá quantas pessoas porque mal me 
veem chegar... Eu até vou direta ao bar porque senão já não consigo comer, mas vão 
logo atrás de mim. Por isso eu começo logo o despacho no bar porque as pessoas 
gostam muito da palavrinha pessoal , acham que o mail não serve para essas coisas, 
têm que falar cara a cara comigo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Organizar a 
agenda e fazer pequenas ordens 
de serviço 

Delta 12 4 Eu costumo chegar à escola cedo (...) Eu tenho dois filhos e vou levá-los a uma escola 
aqui ao lado, de tal forma que chego aqui pelas oito e meia. A primeira coisa é ligar os 
equipamentos informáticos, ver o correio eletrónico por forma a saber o que tenho. 
Depois disso faço a agenda, quer a do dia, quer o resto da agenda conforme a 
execução da agenda dos dias anteriores e faço pequenas ordens de serviço, são 
recados, para acautelarem uma situação ou outra ou terem em atenção um prazo ou 
outro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Organizar a 
agenda e fazer pequenas ordens 
de serviço 

Delta 31 7 eu coloco as tarefas que há a fazer. Chego aqui e coloco em cima do teclado deles 
quais são as atividades. Eles sabem, porque eu delego competências e eles sabem 
quais são as competências deles, mas  todos os dias há coisas a fazer para além das 
competências que temos atribuídas e deixo isso em cima do teclado deles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 12 5 Nessa altura trato de questões administrativas, há sempre que encomendar produtos, 
saber preços ou então tratar de questões relacionadas com as ofertas formativas. Há 
também problemas de natureza administrativa e, outras vezes, disciplinar relacionadas 
com os alunos dessas ofertas. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

diárias\O início do dia\Tratar de 
questões administrativas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Tratar de 
questões administrativas 

Delta 49 7 passo pelos serviços administrativos para cumprimentar toda a gente e assinar alguma 
coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\O início do dia\Tratar de 
questões administrativas 

Delta 58 5 à tarde tratamos dos assuntos que estão em curso: os problemas administrativos, enfim, 
toda esta burocracia, do apoio à avaliação dos professores, a parte da contabilidade e 
por aí fora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Passo o tempo no gabinete 

Delta 16 5 eu passo a maior parte do tempo aqui, não circulo muito pela escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Reunir com a equipa 

Delta 12 6 Reúno com os meus colegas que, entretanto, também foram desenvolvendo trabalho na 
direção. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 

Delta 28 4 Uma pequena conversa diária com os membros da minha equipa, a subdiretora e os 
adjuntos para ver o que vai sucedendo, sem ser uma reunião formal. Vamos tomar café 
todos juntos às dez horas e conversamos. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Reunir com a equipa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Reunir com a equipa 

Delta 44 4 tenho ali um primeiro momento em comum com a equipa e depois, após esse primeiro 
momento de manhã em comum, cada um começa a, a pedalar com a sua bicicleta. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Reunir com a equipa 

Delta 55 3 Depois começamos a parte social do pequeno-almoço. Temos assistido a uma situação 
pronto que é esta: a pressão é tão grande de mim, da minha atual subdiretora, dos 
adjuntos, em que nós, apesar de tomarmos o pequeno-almoço juntos, temos dificuldade 
em nos encontrarmos, digamos assim, sequer no pequeno-almoço. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Reunir com a equipa 

Delta 55 4 temos necessidade de fazer reuniões, porque há sempre um de nós ocupado com 
alguma coisa, ou teve que sair, ou outra coisa qualquer. No final reunimos e definimos 
estratégias. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Reunir com o chefe da 
secretaria 

Delta 12 7 por volta do meio-dia, meio-dia e meia reúno com a chefe dos serviços para ver como 
está o trabalho 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 28 5 faço o despacho com a chefe de secretaria, dos serviços administrativos 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

diárias\Reunir com o chefe da 
secretaria 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Reunir com o chefe da 
secretaria 

Delta 56 9 a chefe dos serviços sobe para para trazer algum experiente 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Várias reuniões 

Delta 07 5 são muitos grupos de trabalho ao longo da semana e que ocupam montes de tempo. Se 
eu te disser que, em todos os dias da semana tenho um grupo de trabalho, exceto à 
sexta-feira. A sexta de manhã era dedicada para os alunos da Área de Projeto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Várias reuniões 

Delta 56 10 temos sempre reuniões, exceto à terça-feira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Várias reuniões 

Delta 56 11 eu calendarizo as reuniões por período. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 

Delta 56 12 Temos um protocolo com a Escola Superior de Educação e um núcleo de educadores 
sociais para acompanhamento a casos-problema e foi a minha colega, com a colega 
que está a coordenar essa equipa pedagógica, agora a uma reunião para eu poder estar 
aqui consigo. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

diárias\Várias reuniões 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.01 As rotinas 
diárias\Várias reuniões 

Delta 57 4 Se tenho reuniões, tenho reuniões, se não tenho reuniões, tenho trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 03 4 Os coordenadores de estabelecimento vêm cá e também tenho de os atender, embora 
tenha uma colega do primeiro ciclo, mas tento acompanhar ao máximo. Mas também 
vou lá muito e, portanto, conheço muito bem, em termos de funcionamento e de 
instalações, os nossos jardins de infância e as outras escolas de primeiro ciclo que nós 
temos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 07 6 nós temos reunião da direção, isso é sagrado, todas as quartas-feiras de manhã 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 13 4 Eu faço reuniões semanais com os meus colaboradores, neste caso com o meu, com a 
minha equipa de trabalho, com os meus adjuntos, com o subdiretor. Faço reuniões 
semanais à  2.ª feira para programarmos, para fazermos o ponto da situação, como é 
que correu e programarmos a semana seguinte. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 20 3 Deixo sempre as terças-feiras de tarde e as quintas de manhã para atender os pais e, 
mesmo até, professores. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 22 6 Nós todas as quartas-feiras de manhã fazemos o balanço, não há atendimento nessa 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

altura, estamos todos reunidos, com os assessores também, e pensamos sempre em 
quais são as decisões que temos de tomar, quais são as melhores para a escola, pais e 
a comunidade educativa em geral. É sempre assim que as decisões são tomadas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 25 5 tem de passar sempre pela articulação com as escolas do 1.º ciclo, algumas vezes, 
antes de ir para a escola sede, vou dar uma voltinha pelas escolas, vou visitar as 
escolas, passo, ver se está tudo bem. Uma vez por outra tirar uma notas de coisas que 
eventualmente observo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 28 6 atendo os professores, embora tenhamos um horário de atendimento público, se a 
memória não me falha é à 2.ª feira de tarde, mas faço atendimento a professores e a 
alunos e, se for preciso, a algum pai, aquele atendimento oficial. Depois o resto, 
estamos aqui para atender, para ver o que é que se pode fazer, o que é que se pode 
resolver, em que medida é que podemos melhorar o sistema. Um dos pontos 
importantes desta facilidade de contacto (...) é ouvir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 36 5 eu tenho uma reunião semanal de equipa, num dos dias da semana, tenho outra que é 
para tratar de questões administrativas e tenho outra que é para tratar de questões 
pedagógicas com os diretores de ciclo ou com os responsáveis dos cursos profissionais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 39 3 hora, é debatido na hora, para além de termos as reuniões, como é evidente. Regra 
geral, procuramos fazer uma reunião formal semanal, essa é a regra. Embora haja 
semanas onde isso não aconteça, mas a regra é essa. Agora, a grande vantagem como 
eu lhe digo, é que nós estamos praticamente presentes os três no dia a dia da escola e 
quando surge algum problema, quer seja da área dum ou seja da área doutro, o 
problema é imediatamente visto ali, em discus 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 56 13 eu faço os possíveis por ir, pelo menos uma vez por semana, às vezes até vou mais, às 
outras escolas. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 56 14 eu faço os possíveis por ir, pelo menos uma vez por semana, às vezes até vou mais, às 
outras escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.02 Outras 
rotinas 

Delta 56 15 A reunião com todos os professores que lecionam o 2.º ciclo e no mesmo dia, a seguir, 
faço com todos os professores do 3.º ciclo e dos cursos profissionais. No fundo, fazendo 
o ponto da situação de tudo o que foi feito, fazendo o ponto da situação relativamente às 
avaliações e às estratégias de melhoria, aferindo todos os procedimentos por ciclos, 
pronto. Depois, em Conselho de Docentes, com o 1.º ciclo, faço a mesma situação e 
depois é tudo reportado em Conselho Pedagógico. Nós tentamos muito trabalhar as 
articulações ao nível dos ciclos de ensino, a esse nível. Como está a perceber, aqui é 
feita com o 2.º, o 3.º ciclo, o secundário e os cursos profissionais, e gerir este tipo de 
estratégias  também com o 1.º ciclo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 03 5 às vezes, tenho necessidade de sair de lá e de vir para aqui. (...) Levo [também trabalho 
para casa]. (...) Mas se calhar, isso acontece, mas me arrependo de fazer isso, porque 
tenho consciência que durante o dia muitas vezes perco, entre aspas, algum tempo nas 
relações humanas, portanto a conversar, a manter interações pessoais, com 
funcionários e muito mais com os professores. Depois o tempo vai passando e chego ao 
fim do dia e já levo a ordem de serviço preparada... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 

Delta 07 7 em casa e depois do jantar, o que eu faço todos os dias é isso, é ver novamente os e-
mails porque é em casa que consigo trabalhar mais neste sentido, é ver os e-mails 
todos, reencaminhar, responder aos colegas, etc, etc. Acho que é uma tarefa que me 
demora sempre entre as dez e a meia-noite ou uma da manhã. Portanto, quando retomo 
de manhã, essa tarefa está totalmente simplificada, a não ser que haja alguma coisa 
urgente 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 07 8 Falho. Eu devia conseguir ultrapassar essas solicitações todas, neste sentido, tenho 
muita dificuldade, António, tenho um erro terrível. Tenho muita dificuldade em dizer que 
não. Quando alguém me diz assim: “Ó Delta 7, mas é só um minuto.” Só que aquele 
minuto nunca é um minuto, António, aquele minuto é sempre meia hora ou uma hora. É 
por isso que eu trabalho muito em casa, à noite, para a escola. Eu tenho muita 
dificuldade em me conseguir concentrar aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 07 9 faço muito em casa, em casa onde consigo trabalhar.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 07 10 Ao fim do dia é a altura que me concentro mais, mas de longe. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 07 11 quando toda a gente sai e mesmo quando, às vezes, sai o pessoal da direção, quando 
toda a gente sai. A única pessoa que me acompanha é a senhora que está lá a limpar e 
mesmo Ah que até a essa eu tenho que dizer: “Dona Ana Paula, deixe-me por favor 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

concentrar-me um bocadinho,”, senão está sempre a falar comigo. Portanto, aí ao fim do 
dia, entre as 6h30 e as 8h, é uma boa altura também para assentar e preparar todo o 
trabalho para o dia a seguir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 07 12 consigo trabalhar porque nos fechamos e as pessoas respeitam 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 10 3 nos momentos em que precisa de mais concentração, de um trabalho de conceção, 
quando o faz? 
Em casa, depois das nove da noite até às quatro ou cinco da manhã. (...) Sempre em 
casa, não são na escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 11 7 grande parte da gestão corrente é feita à noite, em casa; o escrever, responder a mails, 
fazer ofícios e coisas em que é necessário ter mais sossego é feita em casa. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 13 5 eu trabalho a partir das cinco da tarde. (...) Trabalho no sentido do trabalho do Diretor, 
de refletir, de ler.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 13 6 A partir das dezassete e cinco, os miúdos saem às dezoito e trinta e cinco, mas já não 
há grande turbulência na escola, já encerraram os serviços administrativos, já há menos 
pessoal auxiliar na escola, os assistentes, já há menos movimento. E, portanto, a partir 
dessa hora nós conseguimos estruturar as questões mais importantes, digo eu, no 
sentido da planificação a curto e médio prazo, coisa que podíamos fazer antes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 15 3 Das sete e meia às nove horas isto aqui é um sossego e faço muita coisa burocrática 
nesse tempo: papéis para assinar, ofícios, essas coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 

Delta 16 6 saio às sete e um quarto e são sobretudo as últimas duas horas do dia em que eu faço 
aquelas coisas em que preciso de pensar, quando preciso de ler uma legislação com 
mais atenção, quando preciso de redigir. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 16 7 Eu ontem fiz o meu primeiro pedagógico novo porque só tomei posse como diretora na 
terça-feira. Mas como lhe estava a dizer, essas coisas só as faço em casa. Tudo o que 
é preparar reuniões só faço em casa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 16 8 tudo o que é a preparação de reuniões e de documentos faço em casa porque não 
tenho condições para a fazer aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 17 2 Ainda levo trabalho para casa. Claro que à noite já não faço nada, mas, sou capaz de 
me levantar, para preparar um Pedagógico, sou capaz de me levantar às 5 e pouco da 
manhã porque sempre gostei de trabalhar mais de manhã. Aqui não dá para ler, não dá 
para pensar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 17 3 Aqui não dá para pensar; o pensar tem que ser fora 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 17 4 Por vezes não dá para fazer alguma coisa aqui e repare, eu não vou dizer, de maneira 
nenhuma, pessoas assim: “É pá, então, sábado de manhã, a gente vem para aqui”, 
porque têm a sua vida também, e entendo que não o devo fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 18 3 durante estes anos todos, trabalhei sempre em casa à noite. Aqui era só atendimento 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 18 4 isto exige muitas horas. Quem quiser levar uma gestão correta, não chega o tempo em 
que se está aqui na escola. Porque o dia que se está na escola, por muito que se 
queira, qualquer escola tem muito que trabalhar: é atendimento a toda a hora. Se 
queremos ter uma escola humanizada, em que a gente dê resposta às coisas no dia a 
dia, não se pode fazer de outra maneira, tenho que levar para casa para trabalhar. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 18 5 Tenho que levar trabalho para casa, não há hipótese. Eu trabalho até há uma e meia da 
manhã para ter as coisas mais ou menos organizadas porque aqui, até às 6 horas, 
estava aqui mas batiam à porta, eu atendia, dava o não sei quê. Eu andava a apagar os 
fogos todos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 19 5 Compensam-me mais aquelas duas horas das 18h às 20h, muitas vezes, do que, 
aparentemente, o dia inteiro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 19 6 Às vezes, tento evitá-lo, mas levo umas coisas para casa. Outras vezes tenho a 
sensação de que não fizemos nada o dia todo, isto é, não fazer nada daquilo que estava 
na nossa intenção fazer e depois vamos fazê-lo às 18h quando os alunos e os 
professores se foram todos embora, aí já ninguém nos interrompe. Mas o tempo  que se 
perdeu a ouvir o aluno, o professor, ou o funcionário, também não foi inútil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 

Delta 21 6 leva trabalhos para casa também? 
Sempre, sempre. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

56 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 21 7 em casa também acontece ser interrompido com telefonemas. Mas faço também a 
atualização do correio eletrónico porque não há tempo para isso na escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 23 4 os documentos orientadores são todos feitos, inicialmente, por mim e postos à 
discussão já depois de haver um esqueleto, digamos assim. (...) De terem sido aqui 
debatidos, exatamente, são lançados para a discussão nos diferentes órgãos, nos 
diferentes corpos que constituem a comunidade educativa. Mas esse é um trabalho que 
eu normalmente costumo fazer a partir das sete da tarde. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 23 5 É muito raro levar para casa, é muito raro 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 24 6 As outras questões ficam, depois, para resolver em casa, quando não há interrupções, 
de noite. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 24 7 o que é planificação, conceção, reflexão, faz em casa? 
Em casa ou nas reuniões do órgão 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 26 3 É fácil, a equipa está em permanência e, durante o período de aulas fechamos-mos e 
refletimos em conjunto. (...) No final da manhã ou no fim da tarde, normalmente mais no 
final de tarde. 
P.: Ou seja, quando a escola está mais tranquila? 
Exatamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 27 4 tempo para refletir e para programar a sua atividade? 
Depois da escola fechar, depois das cinco e meia. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 27 5 [ao fim da tarde] leio, porque acho que um professor tem de estar sempre a ler. O 
bichinho da investigação mexe comigo, gosto de ler os autores de referência dentro da 
minha formação, gosto de estar informado. Também preparo documentos, por exemplo, 
este ano estivemos a contas com o regulamento interno e isso marcou muitas horas de 
trabalho do conselho executivo. Apesar de termos uma equipa a trabalhar, todo esse 
trabalho é centrado no Diretor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 28 7 De manhã procuro aproveitar, até às nove e meia, dez horas para fazer aqueles 
trabalhos de reflexão. Nesta altura (...) o trabalho que estou a fazer nestes dias, de 
manhã, é consultar a legislação e preparar uma exposição para a direção. São tempos 
que precisam de reflexão e o telefone não toca. É normalmente entre as oito e as nove 
e meia, dez horas. Os professores chegam para a primeira aula e, portanto, param 
pouco, os alunos vão a correr para a aula e os pais também vão a correr para os seus 
empregos. É um tempo relativamente sossegado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 28 8 ao fim da tarde, normalmente a partir das cinco e meia, seis horas, em que já há alguma 
acalmia, volto aos problemas mais delicados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 

Delta 29 6 Eu geralmente trabalho muito à noite, portanto eu trago muitas coisas feitas. Tudo o que 
é conceção, tudo que é trabalho que requer mais precisão, de pensar trabalho eu não 
faço nada aqui, faço em casa. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 30 5 chego à escola por volta das nove e meia, saio da escola nunca antes da dezoito, 
dezoito e trinta, janto e, normalmente ainda vou fazer trabalho para casa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 33 4 Eu tenho, temos, este ano uma coisa boa ou má, não sei, temos acesso remoto ao 
computador e, portanto, podemos fazer trabalho em casa. 
P.: Reserva para lá esse trabalho mais de conceção, de planeamento. 
De concentração. 
P.: De concentração. É feito fora das horas de expediente, digamos assim. 
Exatamente. 
P.: Mas aqui também ou essencialmente em casa? 
Aqui também. Às vezes venho às sete da manhã, isto está assim sossegadinho e é 
quando se consegue fazer alguma coisa, até às oito e meia, nove horas, nove e meia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 34 7 depois de os professores se irem embora é que nós fazemos, normalmente, aquele 
trabalho que tem de ser feito (...), escrever, responder a alguma coisa que o Ministério 
nos envia, nos pede. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 34 8 Por exemplo, os projetos, quando se trata de projetos temos mesmo de trabalhar fora do 
expediente, são aqueles projetos que surgem como o Comenius, o Projeto Mais, essas 
coisas que nos envolvem bastante e que, quer dizer, durante o tempo normal é 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

impossível. Nós já anteriormente, nas reuniões da Direção, já tentámos várias fórmulas, 
envolvem-nos bastante e durante o tempo normal é impossível. (...) Também temos 
trabalhos de casa, temos muito trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 35 3 essa necessidade de planeamento passa por dedicar algumas horas, horas essas 
retiradas à família, passo horas de recolhimento e isolamento, horas de fim de semana, 
muitas vezes perto do mar, para conseguir planear e pensar as coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 35 4 esses momentos acontecem em casa ou ao fim de semana ou ao fim do dia? 
 Sim, aqui o ritmo é de tal maneira exigente que não dá tempo para a reflexão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 37 2 Não. Muitas vezes faço isso ao fim de semana ou depois dos filhos se deitarem (...), no 
sossego de casa, porque durante o dia é impossível. Só fazer a leitura de um diário da 
república é impossível. Entram, passa-se isto ou aquilo, pedem constantemente a nossa 
atenção e o planeamento que tinha feito é impossível. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

61 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 39 4 entos do fim do dia ou fins de semana, digamos, a organização do serviço.  
O pensar a escola, não pode ser feito enquanto, enquanto estamos (...) Normalmente 
faço ao fim de semana, em casa, esse repensar a escola. No final de cada semana 
procuro fazer um ponto de situação do que fizemos, onde é que estamos, o que 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 39 5 cnologias muito mais facilitado, com os mails e com os telefones, etc. Mas, na escola há 
determinados períodos em que isto acontece, porque temos as interrupções das 
atividades letivas, períodos fundamentais para nós reorganizarmos as coisas, de 
alguma forma até pormos em ordem aquilo qu 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 39 6 o de lado, durante o período letivo. Mas, fundamentalmente, nessas alturas, é então ao 
final do dia, porque a escola termina as aulas, por volta das cinco  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 

Delta 40 4 Só se consegue fazer alguma coisa ao final da tarde e à noite. (...) Muitas vezes aqui, 
outras em casa. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 41 5 o meu dia típico é chegar à escola, deixar as coisas que levei para casa à noite para dar 
uma vista de olho e que por falta de tempo não tive oportunidade de ver na escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 41 6 Faço o plano em termos de alguma rotina. Por vezes tento planificar a semana, no 
sentido de o que é que, prioritariamente, eu tenho que ter cumprido até ao final da 
semana. (...) Por norma consigo, com uma dificuldade muito grande. Nós até mesmo 
aqui já falámos da nossa experiência própria. Em termos de órgão de gestão temos tido 
sempre uma postura muito aberta para a escola e quando eu estou a dizer muito aberta 
para a escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 41 7 levo muita coisa, mesmo muita coisa [para casa]. É normalmente legislação para ler e 
coisas para consultar, algumas coisas que tenho que despachar para daqui a mais um 
dia ou dois. (...) [Preciso] de um horário extra. Quando vou para casa, depois da 
questão dos filhos deitados, é que tenho ali, às vezes, um bocadinho de tempo sozinho 
para para refletir e para fazer as coisas sem aquela pressão do dia a dia. [É] coisa que 
às vezes aqui não tenho, que é muito complicado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 42 3 Não há tempo de reflexão parado; tempo de reflexão parado só em casa. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 45 3 Eu, todos os dias levo a pasta para casa. (...) Raramente fico em casa a trabalhar para a 
escola, já o tenho feito nalgumas situações, e acho que o devia fazer mais vezes. Isto 
também pode ter a ver com eu não ser suficientemente organizada, poderei pensar 
também assim. Há bocado perguntava-me se o meu gabinete era este onde estamos. 
Era aquilo que eu devia fazer: era chegar aqui, fechava a porta e concentrava-me aqui e 
não recebia ninguém. Mas eu não consigo muito bem trabalhar assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 46 3 Isto só por volta das seis e meia é que acalma e (...) só a partir dessa altura (...) é que 
eu posso organizar e até às nove horas aproveito para preparar tudo para o dia 
seguinte. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 48 4 Assuntos de planeamento, de visão estratégica, a análise de um documento. Estou a 
trabalhar um documento: a ligação entre o projeto educativo e o projeto curricular de 
escola, quero dar-lhe uma formulação que me dê mais resposta a esta fase e estou há 
três dias com esse papéis. (...) E estamos num período mais calmo, mas mesmo agora 
entram-me dez, doze, quinze pessoas assim de enfiada, com um problema porque 
como estão de férias entram e sentam-se para conversar, o que se torna mais 
complicado ainda. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 51 5 Quando é que consigo [trabalhar]? Ao fim da tarde, mais ao fim da tarde. Mas eu, os 
colegas estão mal habituados, não gostam, cheguei a adotar o sistema de fechar a 
porta a determinadas horas, porque eu às vezes quero conversar com o subdiretor ou 
com algum adjunto e não tenho hipótese, não temos hipótese. Temos de, às vezes, 
fechar a porta e não receber logo as pessoas, que gostam de ser recebidas logo. (...) Ao 
fim da tarde porque isto é mais sossegado. (...) Pelo menos levo para casa trabalho de 
conceptualização. Eu funciono um bocado assim: vou pensando e depois lembro-me o 
que devo fazer, e arquiteto as coisas. Depois, no dia a seguir faço. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 52 3 É depois à noite. No fundo fico sempre mais até mais tarde na escola para ter essa 
oportunidade de reflexão. Não faço um horário normal, faço um horário anormal porque 
depois preciso de um espaço. Isso acontece à noite ou ao fim de semana, venho muitas 
vezes trabalhar ao sábado. Faço muita coisa ao sábado porque não está ninguém e 
estou sossegado. Não tem sido fácil nessa perspetiva. Agora com este novo modelo de 
gestão, queria ver se conseguia de algum modo implementar uma dinâmica diferente e 
reservar na semana algum espaço de reflexão e de me fechar, para ver se consigo não 
chegar tarde a casa sistematicamente e prejudicar a minha vida particular. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 53 3 muitas vezes ultrapasso isso [(a imprevisibilidade]) levando trabalho para casa, outras 
vezes, quando posso, fico depois de as pessoas saírem da escola porque nessa altura, 
como costumo dizer, numa hora costumo fazer mais do que consigo fazer num dia todo. 
Tem de ser assim que se vai gerindo o tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 

Delta 56 16 Agora, sinto que tenho de me organizar para às segundas-feiras à tarde e às quintas-
feiras à tarde não vir e ficar em casa a trabalhar (...), a programar coisas para a escola. 
Faço toda essa planificação que não pode ser interrompida, por exemplo, tive de fazer 
reajustes em relação às equipas pedagógicas decorrente da avaliação. Por exemplo, 
uma das coisas que faço sempre, no início de cada período, na segunda semana, eu 
faço uma reunião por ciclos (...) . Isto [(mostra a calendarização)], naturalmente, é 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

concebido em minha casa, porque senão não há hipótese de fazer aqui, não é? Isto foi 
na segunda semana do reinício de aulas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 57 5 acresce o trabalho no final do dia, acresce o trabalho no fim de semana (...) Levo 
sempre (...) aquele trabalho que precisasse um bocadinho mais de concentração.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 57 6 este fim de semana, em casa, o que é que levei para fazer que ainda não tinha 
conseguido fazer? Eu peço a todos os colegas do 1.º ciclo que façam um relatório sobre 
as suas turmas, no final do primeiro período. Portanto são quarenta e uma turmas do 
primeiro ciclo. Este ano ainda não tinha conseguido lê-los. Este fim de semana, o meu 
trabalho foi ler cada um desses relatórios porque eu não leio só, eu ponho anotações, e 
quero saber porque  a família daquele miúdo é complicada, porque é que aquele miúdo 
não está a ser apoiado. São mesmo assim pequenos pormenores. Nisso eu tenho muito 
orgulho em mim. Os papeis não passam por mim para eu os assinar; eu faço questão 
de os ler. Havia um outro trabalho, ainda que não estava ainda bem estudado, a fundo 
por mim, que é a análise dos resultados dos alunos. Houve reuniões das diversas 
estruturas, tivemos reunião do Conselho Pedagógico, analisamos os gráficos de 
avaliação, toda a documentação. Contudo a Diretora não tinha tido tempo ainda para 
ler, com olhinhos de ver, os relatórios elaborados pelos colegas. Fez-lhes uma leitura 
muito rápida e baseou-se mais nos gráficos  para fazer o trabalho ao nível do Conselho 
Pedagógico., mas em consciência não conseguia arquivar aqueles papeis sem os ver. E 
portanto foi a minha noite de ontem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 

Delta 57 7 É muito difícil, a não ser a partir da sete, das dezanove porque há colegas que sabendo 
que saio mais tarde, também aproveitam para depois mais tarde aparecerem. (...) [É] 
quase impossível conseguir alguns minutos a sós. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.03 
Planeamento, conceção, análise e 
reflexão no início do dia, fechado 
num espaço, ao fim da tarde ou 
em casa 

Delta 58 6 o trabalho que precisa de concentração vai para casa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 02 6 Tenho uma colega, é a subdiretora, que é a responsável pelos alunos, que fica mais 
com essa responsabilidade, mas às vezes eu também tenho que entrar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 07 13 Na direção, quem  está com o atendimento aos encarregados de educação, não sou eu, 
é a subdiretora da escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 

Delta 13 7 eu tenho o trabalho dividido, distribuído pelos meus colegas, há quem esteja 
responsável por um ciclo e por outro e dos vários setores 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

dividido 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 23 6 Depois há os vários colegas de direção que têm funções que lhes atribuí e que eles 
tratam 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 39 7 na delegação de competências que fazemos sobre determinados assuntos, os 
professores e os funcionários sabem com quem tratar as coisas em termos de órgão de 
gestão 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 39 8 undamental e procuro ter uma intervenção muito ativa nesse domínio e também a área 
da definição estratégica para orientação da escola que, apesar de conversar muito com 
quem está comigo, como é evidente, é uma área de que eu gosto, fundamentalmente, o 
pensar a escola. O que é que pode vir a seguir? Onde é que estamos? Todas estas 
questões por exemplo da autoavaliação, a avaliação interna, o desenvolvimento desses 
mecanismos, preparar alguns documentos, porque isto quando se recolhem 
instrumentos e preparamos documentos há sempre uma escolha, deixamos sempre 
alguma coisa de fora, em detrimento de outra coisa que escolhemos. Essas, digamos, 
são fundamentalmente as áreas que eu privilegio, o que não quer dizer que não 
acompanhe todas as outras, porque também o faço. Ah, uma outra área que eu também 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 45 4 apesar de estar a haver áreas definidas, a verdade é que, se os meus colegas tomarem 
uma decisão que não é correta, quem vai ser responsabilizada sou eu e, portanto, 
normalmente mesmo assim, as pessoas não avançam sem que antes eu veja e 
conversemos sobre o assunto. Mas também já era assim nos conselhos executivos, 
porque embora fosse um conselho executivo, quando as coisas não corriam bem, quem 
era responsabilizado era o presidente do conselho executivo. Portanto, não é assim tão 
simples, não é? É complicado. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 49 8 O correio é uma coisa imensa e agora é uma adjunta que trata disso. O que são 
questões mais pedagógicas ou financeiros, é-me dado logo conhecimento e pronto, é 
encaminhado pela colega. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 49 9 Nós temos o trabalho aqui, mais ou menos, dividido, mas sempre tratei da parte 
financeira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\O trabalho está 
dividido 

Delta 59 5 Eu não subdeleguei competências nenhumas a nenhum dos meus colegas, em termos 
formais não. Ao abrigo do 75, estamos a fazer um processo de aprendizagem, no 
entanto todos eles têm pelouros e respondem por eles. Agora há uma coisa, eu estou 
sempre disponível para lhes dizer assim: “É pá, eu não faria assim, eu fazia assado” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 05 5 tudo o que seja relacionado com questões de docentes eu não delego. Sei lá, desde a 
questão dos concursos, a avaliação, tudo isso, acho que é fundamental 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 

Delta 08 6 eu aqui faço os ofícios nesta escola, não dou os ofícios a fazer, por razões do meu 
funcionamento. 
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do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 15 4 a disciplina, ou a indisciplina, foi sempre mais da minha responsabilidade e do meu 
colega que agora é o sub-diretor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 17 5 Tenho a área dos professores, tenho a parte disciplinar dos miúdos; eu sou eu que faço 
isto por uma questão de coerência, para evitar cometer mais injustiças, porque assim é 
só um que analisa as coisas e vai atribuindo as penas de igual modo, para evitar haver 
aqueles desajustamentos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 20 4 atendendo a esta pressão [dos pais], sou eu que estou responsável pela constituição 
das turmas do 5.º ano e tenho dois professores a trabalhar comigo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 23 7 Para além do relacionamento direto com a secretaria, com o funcionamento da 
secretaria, eu tenho, para mim a disciplina. Portanto, tudo o que é procedimento 
disciplinar, tudo o que é, tanto para alunos, como para funcionários, aí isso é comigo. A 
questão dos exames, a matéria de exames, também está diretamente relacionada 
comigo. É evidente que há um secretariado, mas trabalham diretamente comigo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 24 8 em que domínios essenciais é que exerce a sua atividade? 
No pedagógico, no financeiro. Depois há coisas que eu não domino e também não as 
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desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

quero, que é o caso dos fornecedores.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 29 7 O meu pelouro é com os professores  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 29 8 Há áreas então que para mim são fundamentais: a área da conceção, a área do 
planeamento e a relacional. Eu quando falo de conceção é pensar a escola. Lá estão os 
documentos estratégicos: o regulamento interno não tanto, o plano anual de atividades, 
mas fundamentalmente o projeto educativo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 29 9 Outra situação de que eu gosto imenso é a parte avaliativa; estou a falar da avaliação 
da organização, pontos fortes, pontos fracos e tudo o que é preciso ser feito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 39 9 ormação, sobre as competências de cada um. 
P.: Que áreas 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 44 5 uma coisa para a qual sempre tive uma certa inclinação, era a questão dos resultados. 
(...) Principalmente dediquei-me a essa área. Fui fazer um estudo e fui tentar desafiar os 
meus colegas a mudarmos o prato para irmos obter novos resultados. Desde 2001, se 
há aspeto mais significativo que eu possa considerar na minha gestão é essa área dos 
resultados. Eu lembro-me dos resultados a Língua Portuguesa e a Matemática, mas 
principalmente Matemática, porque os meus colegas com a maior naturalidade do 
mundo, diziam que era natural, haver, por exemplo, insucesso. E eu dizia: “Desculpem 
lá, a culpa não pode ser das crianças”. Eu sendo, na altura, mais operacional que 
conceptual, tive que primeiro ganhar a confiança dos meus colegas nesta área, porque 
passei a ter outro tipo de intervenção e a poder conduzir, a canalizar e a focalizar mais 
as áreas em que eu me sentia mais à vontade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 49 10 Agora temos muitas medidas do antigo PRODEP e do POPH sou eu o responsável, 
apesar de já termos um técnico financeiro externo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 57 8 Os recursos humanos. Nunca abdiquei dos recursos humanos, talvez porque ao nível 
de pessoal não-docente foi uma área que no início era um bocado conflituosa. Havia 
problemas muito sérios entre os serviços agora chamados de administração escolar e o 
resto do pessoal e eu constatei logo no primeiro ano, como vice-presidente, que era 
uma área que não podia passar a ninguém. Era muito sensível. Ainda hoje a parte dos 
recursos humanos é comigo. Contactos com os serviços psicologia de apoio e 
orientação, reuniões com o núcleo de apoios educativos, de ensino especial ou o núcleo 
de apoios sócio-educativos, não delego a ninguém. Continuo também a ser, digamos 
assim, a interlocutora direta. Problemas que surjam de miúdos mais complicados, tento 
também dentro dos possíveis. Ao nível dos procedimentos disciplinares, o subdiretor 
tem um papel preponderante, é o meu braço direito, nessa parte, na parte burocrática, 
foi ele que tem a função de ir às reuniões dos conselhos de turma disciplinares quando 
foram feitas. Pronto, mas efetivamente se houver assim um caso muito complicado, eu 
só consigo passar depois de eu tentar.  Portanto essas áreas são comigo, mas eu mexo 
um bocadinho em quase todas as áreas. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Tenho áreas de 
trabalho só para mim 

Delta 57 9 reparei que tem interesse em verificar o que se passa ao nível do trabalho pedagógico, 
daí ler os relatórios do 1.º ciclo, nomeadamente?  
Exatamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

Delta 06 3 Em todos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

Delta 10 4 É consoante a dimensão do que estamos a fazer. Se tiver de ser com a Câmara é com 
a Câmara, desde o funcionário da limpeza que vem aqui buscar o caixote do lixo, até ao 
chefe de gabinete a quem a gente manda dez faxes e que faz de conta que eles não 
existem e temos de passar à fase superior de comando. Quando chegamos lá acima é 
porque todas as justificações anteriores já falharam. Com os professores é a mesma 
coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

Delta 11 8 É em tudo um pouco 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 

Delta 13 8 Não gosto muito de interferir quando os colegas estão a resolver a questão e resolvem-
na superiormente sem ser preciso pôr-me o problema. É raro não o fazerem, mas por 
norma depois chega cá ou porque eu pergunto o que é que se passou, como é que foi, 
como é que não foi. Lá está, nós estamos em em constante trabalho de feedback e de 
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do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

contacto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

Delta 14 7 Trato de todos, mas há dois assuntos a que damos muita importância no dia a dia: é o 
atendimento dos pais e dos miúdos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

Delta 21 8 eu faço tudo na escola, desde apoio aos serviços administrativos, desde a parte da 
gestão financeira, a parte pedagógica, o apoio aos alunos. Gosto disto tudo e faço tudo. 
Sei que, por vezes, é um esforço demasiado mas é o que eu gosto de fazer. 
(...) 
P.: Não há, portanto, nenhum domínio que se sobreponha aos outros. 
Não. O que eu tenho é o apoio das colegas que estão comigo. Uma mais na área de 
alunos, outra mais na parte de ação social, mas está quase tudo centrado na minha 
pessoa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

Delta 29 10 As atividades são altamente fragmentadas, nós fazemos de tudo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

Delta 29 11 O meu pelouro é com os professores  

02. O EXERCÍCIO DA Delta 33 5 só tenho duas pessoas agora na direção que têm as tarefas devidamente distribuídas 
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ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

com elas, não é? Mas estamos sempre ligadas, eu tenho sempre que saber o que se 
está a passar, não abdico, porque eu sou responsável e não é uma questão de 
centralismo, mas é sobretudo de assunção de, de responsabilidade (...) até porque a 
minha experiência de quase mãe delas, que é mesmo assim, dá-me outra visão, (...) ver 
por detrás de algumas coisas que as pessoas mais novas, às vezes, não se apercebem, 
não é? Porque ainda não têm a experiência de vida, portanto eu gosto sempre de (...) 
estar a par. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.01 A organização 
do trabalho\02.01.01.04 A divisão 
do trabalho\Trabalho em todos os 
domínios 

Delta 57 10 Eu trabalho com cada área. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 03 6 Não consigo fazer [o que programei para] o dia inteiro  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 06 4 Eu não consigo, tenho para aí uma agenda, é uma colega que trata dela e pergunto-lhe 
“Hoje o que é que eu tenho?”. Já não dá, são montes de coisas. (...) O que eu digo é 
que não sei, se me perguntar, o que eu tenho para amanhã, tenho que ir ver. E não me 
quero ocupar com o que tenho para amanhã, mas não tenho consciência de ter falhado 
os meus compromissos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 06 5 Não dá muito para programar isto para hoje e aquilo para amanhã; o dia a dia da escola 
é muitas vezes o que surge nesse dia a dia da escola. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 07 14 trago sempre uma listinha de coisas, isso é muito interessante. No final de cada dia eu 
escrevo sempre uma listinha de coisas que tenho que fazer: Perguntas-me diretamente: 
“Consegues cumprir?”; “Há dias que não saio do primeiro ponto.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 07 15 quanto então ao exercício aqui, muitas vezes cumpro a minha ordem de trabalhos, o tal 
meu planeamentozinho, é importante também que se diga. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 10 5 a gente antes de se deitar planifica, adormece a planificar, levanta-se a dizer “Vou fazer 
isto.”.(...) Quando chego aqui, muitas vezes está tudo alterado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 10 6 Às vezes chego aqui e tenho cá pais para atender e que só querem falar comigo, tenho 
problemas no âmbito de uma escola do 1.º ciclo em que é preciso falar com o vereador, 
com os técnicos ou com o presidentes da Câmara, às vezes, quando as coisas não 
andam. É preciso saber se a aquisição dos equipamentos e do material está a correr 
bem, é preciso ver se a cantina está a fazer a comida conforme mandam as normas, se 
os fornecedores estão a entregar a mercadoria de acordo com o preço estabelecido, se 
os programas informáticos funcionam, se não há problemas disciplinares de modo a não 
entramos em fases agudas de procedimentos. 
P.: Coisas que não tinha programado. 
Muitas vezes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 

Delta 13 9 eu até lhe chamaria, e chamo há muitos anos, uma anarquia organizada à escola. E eu 
também sou um bocado anarquista, neste sentido, obviamente que a secretária está 
com papéis e eu tento arrumar no fim do dia, organizar, dizer que amanhã tenho que 
fazer isto ou pelo menos planificar semanalmente, mas ou planifico sozinho ou faço 
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uma programação sozinho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 13 10 O trabalhar sem linhas orientadoras é mentira, obviamente que nós temos que ter umas 
linhas orientadoras. Temos a noção do que é que queremos para a escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 13 11 Começo a organizar o trabalho até à hora em que, até ao minuto em que surge o 
primeiro problema, depois surge mais outro, depois surge mais outro e vamos estando, 
vamos apagando fogos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 17 6 quando a pessoa faz um balanço diz: “Bolas, e não resolvi isto, e não resolvi aquilo” que 
nós agendámos na cabeça (...) porque não houve tempo para as fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 17 7 Se for necessário existir uma planificação rígida, logicamente que vou cumpri-la. Agora, 
não há aquela preocupação de: à segunda faço isto, à terça faço aquilo, à quarta aquilo; 
não faço isso. Ou só recebo as pessoas das tantas às tantas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 18 6 Um dia típico da escola é eu chegar aqui e dizer assim: “Tenho tudo tratado, tenho tudo 
muito bem arranjadinho, tenho tudo pronto.” Vai dar até para conversar um bocado com 
o pessoal. Passado cinco minutos tenho de tudo: é um menino que fez isto, é um 
professor que está todo exaltado porque apareceu isto e aquilo. É um pai que chega aí 
e as mães aqui dessa zona são todas muito exuberantes a falar, que entra por aí a dizer 
tudo e mais que seja . É o eu começar a dizer que tenho tudo feito que não tenho 
problema nenhum, naquele dia aparece tudo de todo o lado. (...) Foi tudo pelo ar. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 20 5 Não [consigo programa um dia de trabalho]. Posso ter uma ideia mas ela é, depois, 
completamente ultrapassada pelo acontecimentos que surgem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 20 6 Normalmente tento ver [programar] por semana. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 21 9 É muito complicado programar o dia de trabalho seguinte e mesmo o próprio dia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 33 6 Eu costumo [programar], mas não programo mais porque depois fico muito frustrada. 
Assim é melhor. (...) Porque estou sempre a ser interrompida, porque eu também 
realmente tenho uma gestão muito de porta aberta. Eu reconheço que isso pode ser um 
erro porque me desgasta muito mais, mas eu dou muita importância à relação pessoal. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 34 9 Normalmente eu costumo planear o que vou fazer mas, depois de todo este tempo já 
devia ter percebido que não se pode planear muito. Não sei o que é que acontece nas 
outras escolas mas em relação aqui, e ao nível dos miúdos que nós temos, as coisas 
muitas vezes acontecem e nós temos de estar muito alerta para esse tipo de 
acontecimentos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 37 3 É sempre um dia com muitos problemas. Eu faço sempre uma planificação, mesmo que 
seja só mental, daquilo que penso realizar ou que é necessário fazer, mas, muitas 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

vezes, chego aqui à escola e a planificação (...) vai por água abaixo porque chegamos 
cá e há problemas, há um mail a pedir não sei o quê com urgência. Quem trabalha aqui, 
pelo menos nesta instituição, é quase como se fosse bombeiro. Há que corre para as 
coisas mais urgentes e depois vê-se a planificação. Hoje também a legislação sai a uma 
velocidade tal que, muitas vezes, não há tempo para dar cumprimento ao que se pensa. 
Mas eu faço sempre uma planificação do que tenho de fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 39 10 nós temos já uma agenda, um esqueleto daquilo que é o nosso trabalho. Eu sei que em 
setembro há um conjunto de coisas que tenho que fazer, em outubro, em novembro e 
por aí adiante. E depois dentro de cada mês, eu também sei quais são as semanas 
previsivelmente mais complicadas e quais são os assuntos a tratar em cada uma das 
semanas. Digamos, esse é o esqueleto da nossa atuação. Depois, para além disso, há 
a tal abertura, o estar aberto àquilo que vai surgindo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 41 8 Somos um órgão de gestão de porta aberta e isto tem custos. (...) Os custos é 
exatamente a nossa dificuldade depois em gerir os nossos tempos de trabalho. Muitas 
vezes o que acontece é que estou a fazer uma determinada coisa, uma coisa qualquer: 
fazer ou um despacho, uma situação qualquer duma indicação de serviço que é 
necessária ser feita, um contacto com a Direção Regional ou com o Ministério da 
Educação, uma situação qualquer que surgiu ou uma situação qualquer de planificação 
e depois é-se sistematicamente interrompido, mas sistematicamente. Nós estamos a 
meio do trabalho e batem à porta, toca o telefone ou não sei o quê e as atividades que 
nós temos planeado em levar do princípio ao fim, por vezes são constantemente 
interrompidas. Esses são custos elevados, são coisas que efetivamente nós estamos a 
pensar travar porque já cheguei à conclusão que não há outra maneira de o fazer. 
Tenho que pensar que tem de haver um horário para os encarregados de educação 
serem recebidos, tem que haver um horário para receção do pessoal docente em geral, 
tem de haver um horário programado, por exemplo, para os contactos semanais que eu 
quero fazer com coordenadores de departamento para além da organização do 
Conselho Pedagógico, acho que é importante, e tem de haver um horário para  
despacho com a parte do pessoal não docente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 

Delta 43 2 Nunca faço aquilo que tinha pensado fazer. Ou tenho pais ou tenho alunos ou tenho 
problemas ou falta de funcionários logo à abertura. Há mil e uma coisas para fazer (...), 
a vida das escola é [a imprevisibilidade]. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 45 5 normalmente tenho uma lista de coisas que é para fazer; venho sempre com muito boas 
intenções mas, normalmente, a lista é completamente alterada porque surgem outras 
coisas a que temos de dar resposta e não conseguimos cumprir aquilo que nos 
compete. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 45 6 se calhar é uma coisa que não consigo resolver bem. Isso passa talvez por uma 
situação, que é a gestão de porta aberta, como eu costumo dizer. Este ano tentámos 
estabelecer um horário para atender as pessoas, os colegas, os encarregados de 
educação, os fornecedores, mas os colegas esquecem-se do horário e em qualquer 
altura aparecem. Portanto a minha planificação é quase sempre alterada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 46 4 é difícil programar um dia de trabalho e cumprir essa programação? 
É, mas dentro da organização que temos e que eu própria criei, eu sou um bocado 
culpada. Se eu tivesse a porta fechada, se tivesse um gabinete onde estivesse sozinha, 
quase não haveria atendimento, mas essa não é a minha maneira de trabalhar, até 
porque todos os dias há muita gente que tem necessidade de tratar de coisas aqui, de 
ter resposta, e nós damos resposta. Uma coisa pequenina que não é sequer um 
problema, se não for tratada logo pode avolumar-se e tornar-se um grande problema. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 51 6 Programa normalmente os seus dias de trabalho? 
Não. 
P.: Por causa da imprevisibilidade? 
Exatamente. E também porque eu também já me sinto bem na desorganização, pronto. 
Mas eu gosto do trabalho de planificação, sempre gostei. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 

Delta 55 5 tenho a agenda eletrónica e tento programar o meu dia, mas já desisti, nunca cumpro a 
programação. A minha programação vai das oito e um quarto até à nove e meia, passa 
por aquele trabalho e o pequeno-almoço está programado. 
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uma programação 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 57 11 Dificilmente [cumpro um plano] (...) porque vão sempre surgindo coisas novas. Neste 
momento, ao nível da gestão, praticamente não somos capazes de cumprir um plano, 
porque quase todos os dias surgem qualquer coisa que é preciso tratar para ontem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Dificuldade em cumprir 
uma programação 

Delta 58 7 estivemos a trabalhar durante o almoço, a delinear as linhas mais orientadoras para os 
próximos seis meses, e estou-me a rir porque estou a imaginar que no primeiro dia de 
aulas nada daquilo que nós já começámos a pensar, e vamos continuar no dia 28, vai 
ser feito. Vai ser tudo ao contrário porque isto nunca corre como nós estamos à espera. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Giro o meu tempo em 
função das necessidades 

Delta 04 7 Eu não tenho uma agenda, não tenho horas para dar despacho, não tenho horas para 
atender os pais. Sei que cada escola é uma escola mas eu não tenho horas para nada. 
Eu giro o meu tempo em função das necessidades da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Giro o meu tempo em 
função das necessidades 

Delta 17 8 não há aquela preocupação de: à segunda faço isto, à terça faço aquilo, à quarta aquilo; 
não faço isso. Ou só recebo as pessoas das tantas às tantas. 
P.: Mas não faz porquê? Porque há muitos imponderáveis? 
Não, porque não deve fazer parte da minha forma de estar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Giro o meu tempo em 
função das necessidades 

Delta 17 9 Pois, batem à porta: “É pá, desculpa lá, é só isto” e é atendido: “Então, vá diz lá, mas é 
urgente?”, “Ah, bom e tal, é, é.” Pronto, na relação que eu tenho com as pessoas, elas 
sabem que a porta está sempre aberta. Às vezes, aqui para nós, são coisinhas que não 
tinham razão de ser, de estar a incomodar, porque eu estava a fazer qualquer coisa ou 
a responder a qualquer coisa. E depois, uma das coisas que me faz acusar um certo 
desgaste é aquela revolta de sentir que passou outra semana e não se fez nada. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 18 7 Eu passava o tempo a atender aquilo que ia acontecendo no dia a dia. Nunca tive, não 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Giro o meu tempo em 
função das necessidades 

tenho, a porta fechada para ninguém, toda a gente que batia à porta eu atendia na hora, 
fosse professor, aluno, funcionário, pai, quem quer que seja. Nunca marquei horas para 
ser atendido. Quando me telefonava dizia para vir às dez ou às dez e meia. Pronto, se 
calhar também não sou assim muito organizada, se calhar tem a ver com isso. Mas eu 
dou-me bem com este sistema 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 02 7  aparecem muitos imprevistos. 
Aparecem [muitos imprevistos], olhe alunos, problemas com alunos. São coisas que não 
se preveem, não é? Não digo que sejam muito, mas surgem [muitas vezes], claro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 05 6 Hoje em dia não se consegue levar um plano porque acontecem tantas coisas dentro 
duma escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 07 16 aqui vem parar tudo: “Olha só queria entregar isto.”; “Olha, só queria perguntar se posso 
deslocar aquela cadeira do auditório para não sei onde.” Portanto, não há a 
concentração num trabalho efetivo e real. É muito difícil e eu tenho esse grande 
problema, eu falho muito mais que os meus colegas porque eu não consigo ouvir bater 
à porta durante mais que três a quatro vezes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 07 17 Eu só não consigo trabalhar quando estou na minha secretária. Aí é que é terrível e é aí 
que eu porto-me mal, porque quando estou sozinha, ou mesmo que estejam os meus 
colegas, elas resistem ao bater à porta e eu não resisto, porque acho sempre que se 
estivesse do outro lado gostava que me fizessem o mesmo. Eu sei que faço mal e as 
minhas colegas dizem-me sempre: “Mas para que é que tu vais? O colega não vem 
agora, que venha amanhã.” mas eu digo; “Mas amanhã pode não ter aulas.”  
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 08 7 Sou interrompido permanentemente quando estou a fazer alguma coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 08 8 isto [interrupções] de manhã acontece poucas vezes, à tarde acontece 
permanentemente. (...) [São] os professores, os funcionários.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 11 9 entram por aí dentro e dirigem-se aqui.  
Este problema de agora é de uma adjunta, não é meu, mas vieram colocar-mo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 13 12 É um dia difícil (...), imprevisível 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 

Delta 13 13 às vezes não se consegue fazer uma reunião porque entretanto batem à porta, porque 
entretanto é preciso um telefonema, atender um telefonema, é preciso receber uma 
pessoa e aquelas reuniões são uma manta de retalhos, para-se agora, toma-se um café 
daqui a bocado porque, já passaram cinco ou seis horas, depois voltamos a reunirmos 
mais um bocadito, as, entretanto, surge um problema numa escola e noutra porque 
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constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

agora é muito mais complicado.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 13 14 a nível do nosso trabalho enquanto gestores, enquanto Diretor, enquanto presidente do 
Conselho Executivo, a ideia do trabalhar sem rede, nem é tanto só por nós não 
sabermos o que vai acontecer daqui a pedaço. Daqui a pedaço eu posso ter aí um 
telefonema da Direção Regional para responder para ontem a qualquer coisa. (...) É 
frequentíssimo. É quase diário, diria eu, que não aparece um mapa para nós temos de 
preencher para amanhã. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 13 15 a qualquer momento acontece qualquer coisa lá fora, nos corredores da escola, numa 
escola porque um professor faltou de repente sem nós contarmos e o coordenador da 
escola liga: “Olhe agora o que é que eu faço?” e nós vamos ter de resolver o problema, 
se é que temos recursos para tal. Sei lá, porque o almoço chegou tarde e as crianças 
estão sem almoçar, porque aconteceu qualquer coisa a nível físico na escola, porque 
um funcionário adoeceu e é preciso substituir, isto acontece frequentemente. Nós 
chamamos a isso os bombeiros, nós somos um bocado o apagar os fogos em vez de os 
prever, porque há coisas que não se preveem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 15 5 Eu tive alturas em que um ofício que faria em dez minutos me demorava um dia a fazer 
porque era sistematicamente interrompida. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 15 6 [a partir das nove e meia] começa o imprevisível, começa o que acontece com os alunos 
e que, muitas vezes, a gente não prevê, o que acontece com os colegas. Desde que 
somos Agrupamento, ter de ir a uma escola do 1.º ciclo só para estar com os colegas ou 
para tratar de algum problema. O meu dia é assim até às cinco e meia, seis horas, se 
não tiver reuniões até às oito, como às vezes tenho. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 16 9 Quero ter férias mais cedo, preciso de ir tratar deste assunto, não me dava jeito ter uma 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

84 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

vigilância no dia tal, isto agora nesta altura. Durante o tempo de aulas, chegam-me 
problemas disciplinares, a diretora de turma devia ter sido mais interventiva, o aluno fez 
assim e não foi castigado, são questões de natureza muito diversa, teve uma falta e não 
a justificou ainda. [São] contactos via professores e via funcionários. O meu dia é 
basicamente isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 16 10 Durante o almoço as pessoas dizem-me “Desculpa interromper o teu almoço” mas já 
interromperam e enquanto estou a almoçar há sempre pessoas a falar comigo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 17 10 o grande tempo que eu passo aqui, é a resolver coisas que se calhar não tinha nada 
que as resolver, porque são daquelas coisinhas de lana caprina. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 17 11 é chegar aqui e vai ser assim, assim e assim porque são os telefones, é isto, é aquilo e 
aculoutro.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 

Delta 19 7 o nosso dia de trabalho é constantemente interrompido, às vezes temos de nos isolar 
um pouco para algumas tarefas que assim o requeiram. 
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como norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 19 8 Eu acho que esses momentos acabam por me permitir conhecer melhor a escola, sentir 
a escola, perceber como é que ela flui, como é que as pessoas se sentem, o que é que 
está bem e o que é que está mal. Se eu fechar a porta e não ouvir as pessoas que aqui 
estão, que connosco trabalham, não é possível perceber que alguma coisa está mal, 
que algum aspeto precisa de ser alterado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 20 7 Acho que a imprevisibilidade aumentou ao longo dos meus anos na gestão da escola. 
Digo sempre que no ano seguinte vai ser melhor, mas verifico sempre que isso não foi 
verdade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 23 8 este dia que estaria livre para isto, para efetivarmos esta nossa conversa, acabou por já 
estar com uma série de coisas. (...) Que não estavam, há uma semana atrás, previstas. 
Portanto, nós não temos condições ainda neste momento de poder dizer: “Vamos 
planificar para fazer isto ou para fazer aquilo.”, é difícil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 23 9 eu acho que é muito importante o órgão, neste caso é de direção, estar disponível para 
os problemas do dia a dia da escola. (...) Não são muitos [problemas], mas aqueles que 
vão aparecendo convém ter uma solução rápida, que possa contribuir para essa tal 
estabilidade no funcionamento da própria escola e não deixar acumular, nem avolumar, 
algum mal-estar. Eu acho que devemos intervir imediatamente, ter uma opinião sobre os 
assuntos, procurar resolvê-los. (...) Às vezes pequenos conflitos, não muitos, mas 
pequenos conflitos no funcionamento da sala de aula, sobretudo ao nível dos, dos 
alunos no relacionamento com os professores, a sua ação em ambiente de sala de aula. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 24 9 Depois do correio as coisas complicam-se. (...) A única altura mais certa é entre as 8:30 
e as 9:15. A partir daí a coisa descamba. 
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desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 25 6 as pessoas estão a trabalhar e entram porque têm uma dúvida. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 25 7 Na ótica das pessoas surgem coisas urgentes, na minha ótica surgem coisas 
importantes, mas eu costumo fazer muito esta questão, quando estou muito aflito com 
tempo e quando há ali muita gente, quando chega ali o intervalo vejo que há muita 
gente com ânsia e pergunto: “O assunto é urgente ou é importante?” Se é urgente fica, 
se é importante falamos no intervalo a seguir ou na hora a seguir se a pessoa tem um 
tempo sem aula. Eu faço isto assim um bocado na brincadeira, mas é giro porque, 
assim, as pessoas não ficam com aquela ideia de que eu não estou a ligar ao que a 
pessoa quero tratar. As interrupções são essas e às vezes os miúdos também. Isso a 
mim dá-me, enfim, satisfaz-me porque, por exemplo, nós agora com 5.º e 6.º ano, por 
vezes acontece que os miúdos, de repente acontece qualquer coisa no intervalo e por 
vezes eles têm tendência, conseguem furar aí os funcionários todos e vêm diretamente 
cá acima e põem as questões e, portanto, há também esse tipo de interrupções. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 26 4 Durante muito tempo, as pessoas achavam que eu fazia uma má gestão do tempo 
porque era permanentemente interrompido. Eu também tinha essa noção e cheguei a 
ter a tentação de fechar a porta. Depois fui fazer uma reflexão profunda sobre o meu 
trabalho e cheguei à conclusão que a essência do meu trabalho está nas interrupções 
porque é um problema que é imediatamente tratado e não chega a crescer, é resolvido 
de imediato. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 26 5 está muito sujeito ao imprevisível de cada dia. 
Sim, estou muito exposto, mas eu acho que é mesmo assim que se gere uma escola. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 26 6 Eu todos os dias trago um plano para fazer [mas] muitas vezes não consigo [cumpri-lo]. 
Quando consigo fico muito contente, mas raramente consigo. Trago sempre um plano 
que é ambicioso, tenho um plano semanal e um plano diário e dificilmente consigo 
cumpri-los por isto, exatamente, porque não fecho a porta a ninguém. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 26 7 Deixo que as pessoas me interrompam, nem que seja por uma coisa pequena, isso não 
me importa, pode ser pequena para mim, mas grande para a pessoa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 30 6 Não. Às vezes não é fácil. Eu quando tenho de fazer coisas que são mesmo inadiáveis 
o que tenho de dizer é assim: “Eu agora vou-me isolar e vou tratar deste assunto.” 
Agora, normalmente eu tenho mais tempo para pensar nos assuntos é à noite, é quando 
estou em casa e é aí que eu... Eu dou-lhe um caso concreto: agora estou a fazer o 
procedimento para abertura do processo concursal do professor bibliotecário. Isso é 
uma coisa que, normalmente, dificilmente consigo fazer aqui. Estão-me sempre a 
solicitar com telefonemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 33 7 a direção duma escola é uma coisa muito complexa porque tudo nos vem aqui parar, 
desde a fechadura da escola não sei o quê, desde os morcegos que estão no telhado 
de uma escola primária, que tem sido um problema, são as coisas mais incríveis, não é? 
É o outro que partiu a cabeça, o não sei quantos que fez não sei o quê, o processo 
disciplinar. É um dia sempre de caos. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 33 8 [A partir das nove e meia] começa a confusão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 34 10 são imprevisíveis. Por exemplo, coisas que acontecem como os alunos irem pelos 
corredores a falar ou essa questão dos telemóveis, são pequenas coisas que nós 
resolveríamos facilmente mas que nos ocupam tempo e que, às vezes, temos de falar 
com os pais ou com os encarregados de educação e as coisas acabam por ser mais 
atenuadas. Percebemos que não podemos deixar ninguém de fora. Depois também há 
as coisas com os colegas que as querem ver resolvidas naquele momento, uma coisa 
que aconteceu na sala de aula,  alguém que precisa de faltar, pronto… 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 42 4 Qualquer coisa que surja é sempre uma urgência e é apresentada como tal. A resposta 
à urgência (...) já foi mais do que é agora. As coisas agora rolam mais sobre carris, as 
pessoas são muito mais autónomas, temos muito mais meios e as pessoas sabem 
muito mais o que devem fazer. Portanto, nesse aspeto estamos melhor. Mas eu 
costumo comparar isto à urgência de um hospital; metade das pessoas que lá vão não 
precisam de lá ir, não é urgência nenhuma mas quando acontece connosco é sempre a 
coisa mais importante do mundo. (...) Tanto pode ser uma urgência motivada por um 
acidente de um aluno, como um briga de um aluno, como pode ser motivada por uma 
urgência de um professor, porque não teve os testes prontos a tempo ou que perdeu 
isto ou aquilo, ou porque é preciso ir a uma sala de aula resolver um conflito ou porque 
houve um problema qualquer na secretaria. Todos os dias acontecem diversos 
episódios urgentes que nos desviam do nosso trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 46 5 um dia típico da tua atividade é caracterizado pela imprevisibilidade? 
É. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 47 3 acontecem muitas coisas que não é possível prever: vêm-me pôr problemas, vêm-me 
pôr dúvidas, quer por parte dos professores, quer de alunos que querem ser atendidos. 
(...), no aspeto da vida da escola há um bocadinho de imprevisibilidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 48 5 [O imprevisível] é formado por tudo, pela relação com os encarregados de educação, 
pelos alunos no âmbito disciplinar, à resposta a questões do quotidiano de professores, 
numa relação muito pessoal que se faz sem gestão intermédia. (...) Não há nenhum 
órgão intermédio e é o ir lá acima. Entra-se na secretaria com um problema e “Isso é lá 
em cima”. Como "lá em cima" a opção é de tratar diretamente todos os assuntos, o tal 
conceito de porta aberta, tudo lá chega rapidamente. Antigamente os conselhos 
diretivos tinham um semáforo e havia dois conceitos: o do semáforo e o da porta aberta 
e nós optámos, deliberadamente, por este. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 48 6 é permanentemente interrompida. 
Sim, por isso é que agora fugi para este gabinete do psicólogo. Também não o podia 
receber lá porque está lá agora a diretora do CNO a rever papéis e a arrumar dossiers. 
Eu, neste momento, tenho a escola cheia de pessoas em férias, o que também é 
significativo; uns vêm acabar papéis, outros vêm arrumar os dossiers, outros vêm ver 
quem está na escola ou tomar o pequeno almoço. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 51 7 toda gente vem aqui para saber. Eu faço isto, eu faço aquilo... [São] professores 
fundamentalmente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 

Delta 51 8 nós aqui estamos sempre a adaptar-nos. Eu já fui de alguma forma preparada para me 
adaptar, quer ao imprevisto, quer a coisas novas porque é inconcebível as coisas 
estagnarem. Isso também é um desafio. 
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do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 52 4 É complicado. Ao fim de dez anos de gestão ainda não consegui fazer aquilo que 
gostaria de fazer, só tenho tempo para ser bombeiro, que é o que eu faço normalmente, 
e não ter tempo para refletir e agir em conformidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 52 5 Nós começámos com um estilo que depois foi difícil voltar a atrás, que foi de porta 
aberta. As pessoas tinham um problema e colocavam-no e nós ou o resolvíamos 
imediatamente ou então posteriormente. As pessoas habituaram-se muito a isso. Claro 
que por um lado foi bom porque deu para conhecer muita coisa: as pessoas, a escola, 
os problemas, mas, por outro, deixámos de ter aquele espaço reservado para podermos 
refletir sobre as coisas. Portanto, quando eu falo de bombeiro é: as pessoas têm um 
problema e pensam que o seu problema é de facto importante, é de facto grave, tem de 
ser resolvido e vão lá colocá-lo. Nem que vão lá dez, quinze, vinte, trinta vezes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 52 6 São professores, alunos, auxiliares, encarregados de educação, aparece de tudo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 53 4 tudo pode acontecer. É assim: um dia a dia normal com a escola a funcionar começa 
logo por problemas eventualmente com alunos e que, muitas vezes ultrapassam a 
competência de um diretor de turma. Pode acontecer também com o funcionamento da 
parte técnica da escola. Vou dar-lhe um exemplo bastante atual, uma vez que as 
escolas estão envolvidas no PTE, como é do conhecimento. A escola trabalha já há 
alguns anos com o sistema do vulgar cartão, que é uma grande mais-valia. Só que, 
como tudo, quanto mais complexo se torna o sistema, mais difícil é a sua resolução. Se 
eu tiver um problema no servidor, posso ter uma escola que de um minuto para o outro 
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pode parar. Repare, a secretaria trabalha com base no programa e fica-me parada, a 
cantina, a papelaria o bufete, tudo para. Esse é um pequeno problema que, de um 
momento para o outro se torna num grande problema e que deixa tudo para o lado 
porque é algo que eu tenho de resolver. Também pode surgir um problema de 
indisciplina, embora não sejam frequentes, surgem situações colocadas pela 
administração regional que são sempre para ontem, desde questionários. Quando as 
coisas vinham por correio ainda tínhamos um tempo, agora não. Ainda ontem 
recebemos logo de manhã uma  informação por mail de que ia estar disponível uma 
aplicação que tínhamos de preencher até às 16 horas. Às 10:30h da manhã a aplicação 
ainda nem sequer estava disponível. É evidente que quando surgiu tudo o que tínhamos 
para fazer ficou para trás. Surgem estas questões mais urgentes e, normalmente, o dia 
é sempre assim é uma caixinha de surpresas. As surpresas e os momentos difíceis 
acontecem todos os dias. Muitas pessoas e colegas que chegam aqui de novo 
perguntam-me como é que eu consigo sobreviver a um ano com o meu dia a dia, dizem-
me que não eram capazes de aguentar tanto problema consecutivo. Normalmente a 
chefe de serviços chega aqui e diz-me: “Tenho um problema” e eu respondo-lhe a rir 
“Ainda bem que só tem um, eu já estou cheio deles e agora ainda tenho o seu. Dê-o cá 
que fica você sem ele e eu resolvo-o.” Quando não levo trabalho para casa é muito 
importante quando saio daqui conseguir desligar da escola. Desligar não é bem assim 
porque o telemóvel está sempre ligado até que eu me deito e as pessoas sabem disso e 
estão sempre à vontade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 55 6 A partir do pequeno-almoço, seja o que Deus quiser, [começa a] (...) imprevisibilidade, 
exatamente. [É] desde gestão de conflitos, desde relação com alunos, com professores, 
com a gestão dos horários, gestão de dificuldades, tomada de decisões de compras, de 
vendas, Tudo, preparação de questões pedagógicas, relações de tudo, do que é o dia a 
dia da escola, do que tem a ver com alunos, professores e funcionários (...), cada 
pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Tentamos dar alguma atenção a isso e 
isso absorve-nos muito tempo. Temos a porta aberta e as pessoas entram. Muitas 
vezes, não é o problema do professor aqui na escola, mas um problema pessoal do 
professor que se reflete mais ou menos na escola e que eles têm a necessidade de vir 
cá e contar e ter alguma atenção da nossa parte. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 56 17 é muito interrompida?  
Sou, sou. 
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trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 57 12 passados cinco, dez minutos depois de eu ter chegado, os serviços da administração 
escolar têm assuntos da área de aqui, da área de acolá 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Interrupções 
constantes - a imprevisibilidade 
como norma 

Delta 58 8 Para aí de cinco em cinco minutos [sou interrompido]. É frequente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Muita carga 
burocrática 

Delta 38 5 Normalmente é carga burocrática. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Muita carga 
burocrática 

Delta 38 6 infelizmente estamos para aí virados. Contrariamente ao que se possa pensar, é aí que 
trabalhamos. Nós deixámos de trabalhar em papéis e passámos a trabalhar em 
computadores. Mudou-se a forma de exercer a burocracia, mas o problema mantém-se, 
continuamos na mesma. São aplicações para isto e para aquilo. Por exemplo o meu 
colega sub-Diretor o ano passado estava o ano inteiro sentado a um computador, não 
fazia outra coisa se não preencher inquéritos e responder a isto ou àquilo. Depois é tudo 
sempre para anteontem. Os próprios serviços centrais não se apercebem que ao 
inundar-nos com um conjunto vasto de questionários e de perguntas, às vezes sobre 
dados que eles já têm na posse deles, estão a complicar a nossa vida. Mas deve ser 
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mais fácil pedir outra vez ao desgraçado do Diretor do que ir fazer a pesquisa nos sites 
dos serviços centrais, a MISI e a DGIDC têm os dados todos desde o início do ano. Por 
exemplo, vêm um email com perguntas do género “Quantos funcionários tem?”, 
“Quantas categorias há?”, quando eles têm lá isso tudo. Por isso, passamos semanas e 
meses inteiros ocupados com isso e não nos podemos dedicar a outras tarefas que são 
importantíssimas para a escola. (...) Há coisas que nós temos mesmo de preparar, 
como um Conselho Pedagógico, o Conselho Geral Transitório ou fazer reuniões com os 
coordenadores de departamento e é muito complicado fazê-lo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Muita carga 
burocrática 

Delta 38 7 afeta a minha vida pessoal e também a do próprio órgão de gestão porque não temos 
tempo para tarefas que deveriam ser prioritárias em relação à papelada. Imagine o que 
é, agora, avaliar professores... Tenho aqui quatro dossiers para avaliar cento e trinta 
professores. Tenho de ler as fichas todas, todas de preencher as minhas fichas. Como é 
que eu vou fazer isso? A carga burocrática é de tal ordem que nos ocupa cerca de 
setenta e cinco por cento do tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 02 8 eu não tenho dia típico, eu acho que não há dia típico 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 04 8 Cada dia é um dia diferente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 14 8 Todos os dias são diferentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 14 9 Não consegue definir um padrão? 
Não consigo, é impossível. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

94 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 16 11 um dia típico da minha atividade! Bem, eles nunca são iguais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 20 8 Eu acho que um dia típico é atípico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 21 10 o trabalho nunca é igual. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 24 10 os dias são sempre atípicos. Esse é um dos aliciantes desta atividade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 28 9 Nesta altura é um bocado difícil falar de um dia típico, mas de um dia que eu preparo 
sim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 39 11 um dia típico da minha atividade é muito complicado definir, porque (...) as coisas vão 
decorrendo de acordo com o que nos vai surgindo pela frente 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 44 6 Um dia típico da minha atividade é um dia extremamente ocupado, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 55 7 Quer dizer, felizmente, nunca são dias típicos, senão era um bocado monótono. Há 
sempre coisas diferentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Não há dias típicos 

Delta 58 9 Não lhe posso dizer que faço isto todos dias porque há dias em que surgem imprevistos, 
há situações imprevisíveis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 01 6 eu (...) faço aqui trinta a quarenta horas por semana (...)  isto tem demasiado trabalho 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 01 7 as pessoas nestes cargos não conseguem ter tempo para gozar férias. Nós temos, só 
que não podemos ter férias. Os docentes só podem ter férias em agosto praticamente. 
Só que em agosto há sempre montes de coisas para fazer (...)  desde os recursos dos 
exames, desde as coisas, desde a preparação do ano letivo a seguir, desde fazer os 
horários.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 

Delta 01 8 Depois há as reuniões, não são todos os dias. Esta  manhã saí daqui à 1:30 duma 
reunião do Conselho Pedagógico. Tivemos quatro horas de reunião de Conselho 
Pedagógico. 
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exigente, variado e em excesso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 02 9 um dia típico da sua atividade? 
Muito variado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 02 10 o que se exige a um responsável por uma escola não tem nada a ver com aquilo que se 
exigia antes, isto é, as competências que nós temos delegadas, tudo se complicou (...) 
Em termos do que é a gestão duma escola, as exigências em termos de contratação 
pública, as exigências em termos de contratos públicos de aquisição de serviços, quer 
dizer, tudo aquilo, a utilização de plataformas para compras, portanto, tudo isto (...) eu 
tenho que contratar alguém para me fazer um serviço, eu tenho de ir saber quais são as 
regras da contratação, se posso contratar, como posso de acordo com a lei que existe. 
E é igual para as escolas ou para outro organismo público qualquer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 02 11 o que é que eu faço mais? Aquele milhar de coisas que eu tenho para fazer 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 02 12 tenho trinta mil coisas para fazer 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 

Delta 03 7 às vezes, há dias em que passo aqui mais horas do que em minha casa 
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exigente, variado e em excesso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 04 9 quando me olho ao espelho, vejo-me mais velho (risos), isto em jeito de brincadeira, 
mas penso que devia cuidar mais de mim em termos de saúde porque esta função deita 
abaixo uma pessoa, é muito exigente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 05 7 é aquilo que lhe estou a dizer, desde a prioridade de ver um assunto que ficou pendente 
do dia anterior e que me levou toda a noite ali a pensar “Como é que me vou 
desenvencilhar daquilo, qual é o melhor caminho a seguir?” Portanto, são questões que 
não são fáceis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 06 6 Um dia normal é uma desgraça. (risos) (...) Porque estava aqui metido numa questão 
relacionada com horários e de repente não me consegui lembrar do que tinha acordado 
[consigo]. E é sempre assim, todos os dias são de arrasar. É chegar ao fim do dia, 
principalmente nos tempos que correm, exausto, muito cansado. Os dias começam, 
normalmente às nove da manhã e, se tudo correr bem, terminam às nove da noite. 
Estamos sempre aqui até às quinhentas, sempre. Saio muitas vezes à meia-noite 
devido a reuniões, por exemplo do Conselho Pedagógico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 06 7 Nós neste momento temos várias frentes complicadas de trabalho e não tem a ver com 
a planificação do dia a dia. Eu sei que tenho de organizar o arranque do próximo ano 
letivo e que tenho de fazer o encerramento deste. Isso não é uma tarefa para hoje nem 
para amanhã, é uma tarefa para todos os dias. Eu sei que deve estar aí a chegar a 
requisição de professores e tenho que ter as coisas organizadas para pedir os horários 
nessa altura. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 06 8 Eu tenho dito isto várias vezes, este ano, posso estar a fazer uma leitura muito ligeira, 
mas a sensação que eu tenho é que os cursos EFA e o Centro Novas Oportunidades 
ocuparam-me, e estão a ocupar, um tempo imenso porque são coisas novas. Se fossem 
de rotina as outras pessoas sabiam fazer, mas assim não. Agora, no meu trabalho tenho 
de despachar a parte burocrática que é a mais chata de todas: o correio que chega aí 
todos os dias, os mails que estão sempre a cair, ver as páginas do Ministério. Depois 
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são as coisas relacionadas com o funcionamento da escola para ver e dar resposta 
imediata para que tudo corra bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 06 9 Eu infelizmente ando pouco pela escola porque não consigo sair daqui, o que é mau. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 06 10 Eu acho que não queria até tantas competências para exercer. O que hoje temos é uma 
maior carga burocrática, apetecendo dizer uma frase que tenho de memória; já não sei 
se a vi escrita ou se foi um professor espanhol do meu mestrado que a pronunciou: 
“Autonomia? Para que la queirandes?”. O trabalho burocrático já chegava.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 06 11 a competência não é retirada às escolas, antes pelo contrário. Isso é uma evidência. É 
isso que me irrita, sobretudo quando vejo académicos que ignoram estes indicadores 
dos quais têm de ter consciência. A escola nunca teve tanta autonomia como tem hoje, 
embora isso signifique sobretudo uma carga de trabalhos. (...) Muito mais 
responsabilidade e a rede que existia deixou de existir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 06 12 há uma transferência de competências para a escola e a responsabilização da escola 
que exige uma profissionalização do órgão diretivo, do órgão de gestão. Eu às vezes 
pergunto-me como é que um indivíduo novato se aventura hoje a ser candidato à 
direção de uma escola. Alguém que é novato nisto não sabe no que se mete. Isto é, 
efetivamente, complexo e é preciso ter competências a todos os níveis: pedagógica, 
jurídica, administrativa, financeira, económica… Um diretor tem de saber de tudo. Tem 
de ser capaz de interpretar autonomamente todas as leis. Já não tem a relação de 
dependência da administração educativa que tinha. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 

Delta 06 13 Durante a semana a minha casa é esta, é a escola. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

99 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 07 18 fazer os horários dos professores é uma tarefa... numa escola secundária, que tem 
imensos desdobramentos, muitas opções, na altura ainda os alunos podiam escolher 
Literatura Portuguesa, outros Latim, outros não sei o quê, enfim... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 07 19 eu gosto do exercício das funções, mas (...) acho que isto retira-nos muita qualidade de 
vida 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 07 20 o meu dia é muito terrível 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 07 21 nós na escola estamos muito ocupados e, para além disso, o Diretor tem uma série de 
outras tarefas colaterais, tais como as reuniões do centro de formação, as reuniões da 
Direção Regional 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 08 9 Não [consigo programar a minha atividade], por isso é que trabalho de noite em casa e, 
por isso, deixo-me ficar até às 9:00 da noite todos os dias porque é preciso fazê-lo. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 09 3 Todos os anos, desde que entrei para a gestão, nunca tive um ano igual ao outro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 09 4 Há dias que a gente passa aqui que são gratificantes e outros que não, que nos deixam 
a pensar se realmente estamos a fazer o que deveríamos fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 10 7 Há um conjunto de escolas que é preciso gerir, pequenas e médios reparações, há as 
inovações, as aquisições de equipamento, de material; há as planificações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 10 8 são as pessoas que entram aqui com milhentos problemas pessoais, familiares, de 
liderança das turmas, de problemas comportamentais dos jovens. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 10 9 Muito absorvente no que se relaciona com organização de serviço, com docentes e com 
famílias. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 11 10 ouvir as pessoas e resolver problemas, estabelecer pontes entre pessoas, resolver 
problemas disciplinares que vão surgindo, desbloquear situações, ocupa-me 70% do 
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desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 11 11 até há dois ou três anos atrás o volume do trabalho, dos afazeres, das coisas que 
temos, não era comparável ao que temos agora. Eu antes conseguia tocar tudo ao 
mesmo tempo e agora isso não é possível. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 12 8 há semanas em que o serviço muda completamente, por exemplo nas semanas de 
preparação do ano escolar, em que é necessário preparar as propostas de preparação e 
divulgação de horários, de coordenação pedagógicas. Há ali duas semanas (...) no 
arranque do ano (...) porque as pessoas vêm de férias, querem saber muitas coisas e a 
gente quer trabalhar porque o ano está a arrancar. Se não se fala com elas, se não se 
presta atenção elas esquecem-se de coisas, se se presta atenção não conseguimos 
trabalhar. É complicado. Nessa altura até costumamos vir à noite para pensar (...) para 
não sermos interrompidos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 13 16 antigamente (...), por norma, a legislação saía e era raro eu não ler e não ficar com a 
ideia completa do que era a legislação que saiu e no dia seguinte começar a estruturar 
as coisas, se era caso disso e transmitir a informação no sentido que a comunicação 
fluísse rapidamente, que é uma das questões que eu acho que é fundamental na 
escola: a comunicação biunívoca no sentido de feedback também. Hoje já não acontece 
isso, não acontece porque não temos tempo de refletir sobre a legislação, de refletir 
sobre as orientações que vêm da tutela. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 13 17 é raro eu sair antes das sete da noite, sete e meia, oito horas, eu e pelo menos um dos 
adjuntos fica sempre ou o subdiretor 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 13 18 Por norma vem tudo bater aqui e nesse aspeto a cultura da escola ainda é um pouco 
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ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

centralista. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 17 12 Eu entro aqui de manhã, praticamente todos os dias, entre as 8.15 e as 8.30 da manhã 
(...) e saio daqui sempre por volta das 7.30 da tarde. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 17 13 Eu comecei uma reunião à uma da tarde com os miúdos do 12.º ano, para fazer um 
esclarecimento sobre as inscrições para os exames, como vão abrir segunda-feira, tanto 
que eu ainda nem comi. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 17 14 É, altamente desgastante. (...) Eu acho que é um desgaste físico e penso que também 
mentalmente é desgastante 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 17 15 é um trabalhar sem rede, (...) acabamos por estar a fazer coisas que não nos competem 
a nós. Eu não tenho que pensar em determinado número de coisas, que é o chefe dos 
serviços que tem que pensar nelas, eu só tenho é que perguntar: “Onde é que está?” 
Ou tenho que pedir a resposta sobre esse assunto. Não é assim: “Não se esqueça que 
eu quero levar para o Conselho Pedagógico de março, eu quero levar as férias dos 
professores, porque eu quero lançar isso.” Quer dizer, não não me compete a mim estar 
a dizer isso, e é o que se passa nesta casa e a mim incomoda-me. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 19 9 cada vez há mais pressa para tudo aquilo que nos é pedido e depois há outro tipo de 
exigência, quer a nível do próprio ministério da educação, das instituições, direções 
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desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

regionais, como também outras questões a que temos de dar resposta. Por exemplo, 
agora a questão da contratação pública - a aquisição de bens e serviços, obedece a um 
figurino com que nós não trabalhávamos há uns anos atrás. Outro exemplo: a parte 
disciplinar que nos caiu em cima, felizmente nós não temos aqui muitos processos 
disciplinares, eu digo felizmente porque são residuais, mesmo em relação aos alunos, 
mas já tivemos um ou outro caso, de professores. Antigamente entregávamos a 
elaboração do processo à inspeção-geral de educação, pedíamos um inspetor, ele 
levantava o processo e tratava de toda a parte burocrática. A escola não tinha de se 
preocupar com essa parte. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 20 9 o dia a dia torna-se extremamente confuso, intenso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 21 11 É um dia que tem de tudo, desde o contacto com os problemas dos alunos, com os 
problemas dos professores, com os problemas dos funcionários, a atualização da 
legislação, o saber de correspondência de tudo o que é entidade, lidamos todos os dias 
com dezenas de entidades diferentes. É um trabalho constante que não para um único 
minuto durante todo o ano. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 21 12 Não é muito normal ter [uma pausa para programar, para pensar, para refletir na 
atibidade], nem férias. (...) Bem, consigo um bocadinho à hora de almoço. Normalmente 
opto por almoçar mais tarde, coincidindo com o início do período da tarde e aí tenho 
uma horita em que saio desta atividade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 21 13 Sim, penso que sim. É uma atividade muito exigente 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 23 10 se calhar, há que deixarmos de ser um pouco gestores e virarmo-nos mais para liderar, 
mas não acho que seja possível. Eu, ainda hoje, às vezes, ponho-me a fazer as contas 
e chego à conclusão que só para o expediente na escola, são sete, oito horas. Tenho 
tempo para fazer mais o quê? E não acho muito possível delegar, delegar, delegar, 
porque nós temos que ter a noção exata daquilo que se passa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 23 11 os dias passam-se sempre aqui, no dia a dia, até sete e meia, oito horas, até essa hora, 
até porque gosto de ver começar o período da noite e quem está, quem não está, que 
dificuldades é que, eventualmente, possam surgir e, portanto gosto de ficar nesse início 
das aulas da noite, do trabalho da noite. Depois, também dá muito jeito, porque é a 
partir das quatro, quatro e meia, começa a abrandar trabalho espontâneo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 23 12 hoje cada vez é mais difícil, não é? Hoje nós temos as solicitações dum órgão de 
direção, que são as mais variadíssimas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 24 11 Ou faltam professores e as coisas, às vezes não funcionam, ou faltam funcionários. Isso 
também acontece noutras escolas do agrupamento e é necessário acudir aí. Às vezes 
há questões que têm a ver com a parte física, com instalações. Também há questões 
pedagógicas e disciplinares, colegas que têm problemas na sala com os alunos. São 
questões, se quiser, de trazer por casa, de gestão corrente, mas são essas que ocupam 
mais tempo do meu dia. As outras questões ficam, depois, para resolver em casa, 
quando não há interrupções, de noite. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 26 8 Trabalho doze horas na casa, ou eu ou a minha vice-presidente. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 26 9 normalmente estamos todos os dias até às sete e meia, oito horas, todos os dias.  
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ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 27 6 hoje é tudo centrado no computador. Ah, ao mesmo tempo que faço isto há pessoas, 
nos intervalos das aulas a chegar e vou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 33 9 a direção duma escola é uma coisa muito complexa porque tudo nos vem aqui parar, 
desde a fechadura da escola não sei o quê, desde os morcegos que estão no telhado 
de uma escola primária, que tem sido um problema, são as coisas mais incríveis, não é? 
É o outro que partiu a cabeça, o não sei quantos que fez não sei o quê, o processo 
disciplinar. É um dia sempre de caos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 33 10 Sobretudo nestes últimos tempos tem sido muito instável isso[: as solicitações da 
administração]. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 33 11 Pois ainda na sexta-feira saí daqui às oito e meia da noite 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 35 5 Um dia típico da minha atividade, como dizem alguns entendidos na matéria, é um dia 
em que se recebem cento e cinquenta telefonemas, dá-se cinquenta despachos, 
atendem-se vinte pais e, se calhar, pensa-se durante muito pouco tempo. Há muito 
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trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

pouco tempo para pensar. É um ritmo alucinante. A liderança de um agrupamento como 
este, que envolve umas centenas largas de alunos, necessita, sem dúvida, de alguém 
com a capacidade de poder ouvir e trabalhar em duas ou três coisas em simultâneo. Se 
não tiver essa capacidade e estiver focado numa, todas as outras lhe passam ao lado. 
Mesmo numa gestão partilhada, há coisas que nos passam ao lado. Por isso afirmo a 
necessidade de estar atendo a todas as movimentações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 37 4 trabalho até às nove da noite que é o que costuma acontecer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 37 5 [Um dia típico é caraterizado pela] resposta às solicitações das pessoas, dos 
professores, da direção regional. Depois também há a parte administrativa do trabalho, 
porque há muita coisa. Eu cada vez mais digo que o dia devia ter 48 horas, porque não 
dá tempo para todas as solicitações e para pensar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 39 12 vai surgindo, é todo o género de problemas: é os alunos que se queixam que o aluno 
mais velho lhe tirou a bola para jogar o ping-pong, é um funcionário que se queixa que 
numa sala está a chover, por exemplo, é o pai que acha que os trabalhos de casa são 
muitos para uma determinada semana. É assim... são professores muitas vezes com 
dúvidas e que nos solicitam alguma informação, é o Ministério da Educação a pedir 
também constantemente uma série de documentação, é legislação que não para de 
chegar, embora agora estejamos mais calmos, mas, no fundo, é quase inovação 
permanente em termos legislativos, que nos leva a que tenhamos que estar atentos a 
essa realidade para não nos escapar nada de fundamental. Por isso é que eu digo que 
esta imprevisibilidade resulta mais deste facto. Era mais fácil fecharmos a porta e 
dizermos assim: “Olha, temos isto para fazer e vamos fazer isto”. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 

Delta 39 13 Muitas vezes não encontram o diretor de turma, muitas vezes não encontram o 
funcionário responsável por aquela área e então como a porta do Executivo está sempre 
aberta, eles dirigem-se ao Executivo. E quando me chegam a mim, é ao órgão de 
gestão, como é evidente, nós estamos sempre por lá e quem está é quem recebe essas 
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do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

solicitações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 42 5 Faço muita coisa; falo com muita gente, faço muitos telefonemas, leio e mando muitos 
mails, leio muito papel, muitos requerimentos, muita produção legislativa. Mas, se 
tivesse que eleger a minha tarefa principal… Isto também funciona por picos e nós, 
como dizem os ingleses, estamos sempre on the call, ou seja, sempre que surge um 
problema, nós temos de o resolver. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 44 7 somos bombardeados constantemente com planos e mais planos, e mais medidas e 
mais isto e mais aquilo, que às vezes não é fácil 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 44 8 Eu sei que se trabalha muito em casa, não tenho ilusões. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 45 7 é muito desgastante, a maioria dos dias de trabalho são muito cansativos, temos 
sempre que decidir coisas.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 45 8 [são] coisas que têm a ver com processos de alunos, em termos de disciplina, questões 
disciplinares em relação aos alunos. Todos os dias há coisas para decidir. Todos os 
dias! Umas são situações do dia a dia mais fáceis, outras são mais complexas. Se eu 
tenho que decidir se posso comprar ou não posso comprar qualquer coisa, se for uma 
coisa pequena simples, não tem importância nenhuma, é fácil; mas se for já alguma 
coisa que requer algum investimento, isso já pode obrigar a fazer uma série de jogos, de 
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ver se tenho possibilidade ou não. Portanto, até a simples compra de qualquer coisa 
pode ser complicada. Neste momento é tudo outra vez muito mais complicado; ainda 
hoje aconteceu isso, compras quase insignificantes da ordem dos 50 €, eu não sei se 
posso comprar naquela casa ou não, porque não sei se aquela casa tem a sua situação 
regularizada em termos de segurança social e em termos de finanças. Portanto embora 
esteja lá o produto que eu quero, não posso decidir já hoje que vou lá comprar; porque 
preciso primeiro de calcular isto. Percebe? E quando às vezes nós até pensamos que é 
uma coisa simples, temos de estar sempre com as antenas todas no ar, como se 
costuma dizer, para não cometermos alguma situação menos legal. Não podemos 
infringir alguma situação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 47 4 num dia normal há sempre muita coisa, somos solicitados a participar em muita coisa. 
Por exemplo, basta ir ao mail que há logo muitas coisas: questionários  para responder, 
é a MISI; só para isso é preciso muito tempo. Depois, agora ao nível da administração, 
na questão das contas, no aspeto financeiro, é necessária uma série de procedimentos 
muito complexos. Depois há um grande peso numa série de coisas, por exemplo, para 
se fazer um concurso é necessário tanta coisa: ir à aplicação eletrónica, fazer um 
conjunto de procedimentos de contratação, depois analisar as propostas. Esse é um 
trabalho minucioso com que, cada vez mais, as direções estão sobrecarregadas e, ao 
mesmo tempo, tudo o resto continua a acontecer, pessoas que querem ser atendidas, 
são as dúvidas que os professores vêm pôr, são os alunos e os pais que também 
querem ser atendidos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 55 8 Faço às vezes o exercício de chegar à noite, ao fim da tarde, e pensar: mas quais são 
os assuntos que eu tratei nas últimas seis horas? Tenho uma multiplicidade de aspetos, 
de situações, de tomadas de decisão completamente diferentes. Uma pessoa que 
quase não se apercebe que há uma necessidade permanente de tomar decisões. Elas 
começam a ser tão normais e tão rotineiras que uma pessoa não se apercebe que as 
tomou, que decidiu e que está lá a nossa chancela e que, realmente, se alguma coisa 
correr mal, a culpa é nossa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 

Delta 56 18 eu não tenho sossego. 
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exigente, variado e em excesso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 56 19 Nunca saio da escola, numa situação normal, antes das sete. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 57 13 Imensas [da administração]: pedidos de dados sobre isto, sobre aquilo, sobre 
aqueloutro, sobre alunos, sobre professores, sobre avaliação, sobre o PPS, sobre não 
sei quê. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.02 Caraterísticas 
do trabalho\Trabalho muito 
exigente, variado e em excesso 

Delta 58 10 Entro às 8:20 e saio às 8. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 02 13 tenho o Conselho Executivo sempre aberto 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 03 8 é uma gestão aberta, acontece que vão professores (...). Estão sempre pessoas a entrar 
e a sair 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 06 14 Nós trabalhamos de porta aberta, não sei se mal, e o atendimento a pais, a alunos, a 
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ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

professores, a funcionários não tem hora marcada, é bater à porta, abrir e entrar. Com 
que assuntos? Todos os que aparecerem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 11 12 Eu tenho um defeito que é não conseguir fechar a porta a ninguém, digo que é um 
defeito porque este Conselho Executivo não tem horários, nunca teve, faz parte da 
cultura da escola, as pessoas tinham essa cultura. Desde que esteja aqui gente dentro, 
as pessoas estão habituadas a entrar e não há propriamente uma disciplina de horário.  
Realmente temos um horário, mas ele não se respeita, em momento algum, desde que 
esteja aqui alguém  as pessoas batem, entram. 
(batem à porta e uma pessoa entra) 
Está a ver? Eu acho que tenho alguma paciência e não consigo dizer que não. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 13 19 Por norma não está, por norma está aberta, só a fecho quando não é possível trabalhar. 
Porque eu gosto muito de ir conversando com os colegas até uma situação qualquer: “Ó 
pá, o que é que vocês pensam disto” ou eles perguntam-me a mim.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 14 10 Nós trabalhamos de porta aberta 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 18 8 ter a porta fechada constrangia-me um bocado. Portanto, nunca fechei a porta 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 18 9 Entra quem quer.  
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ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 19 10 Nós temos uma política de “porta aberta”, ou seja, alguém que precisa de falar com o 
presidente, agora diretor, ou com a sudirectora, é logo atendido, não temos um horário 
de atendimento. Isto, por um lado, cria uma relação fantástica com toda a gente 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 21 14 Nós trabalhamos de porta aberta, a minha porta nunca está fechada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 21 15 Tenho o meu gabinete, sempre de porta aberta 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 21 16 eu acho que a forma de uma gestão de uma escola deve ser feita: aberta, sem segredos 
para ninguém, e sempre pronta a atender seja quem for. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 22 7 nós temos a porta sempre aberta 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

112 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 22 8 Temos sempre a porta aberta e isto sempre cheio de professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 23 13 temos a porta aberta sempre 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 24 12 esta porta nunca está fechada. Há ali um semáforo e como sabem que eu sou do 
Sporting a porta tem de estar sempre aberta para ficar o verde aceso. É só mesmo para 
brincarem. Mas mesmo quando está fechada entram na mesma. Batem e não esperam 
sequer. Não sei se ouviu à bocado um toque. Deviam ser as senhoras da secretaria 
porque os colegas entram mesmo. Eu defendo o sistema de porta aberta, como defendo 
a permanência dos elementos da gestão na escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 26 10 De porta aberta, completamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 

Delta 27 7 Sim, de porta aberta. 
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Direção\Espaço aberto, por norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 27 8 Entram lá sem bater, não há semáforos nem essas coisas, estão completamente à 
vontade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 30 7 Eu tenho sempre a porta aberta, não tenho horas de atendimento, a equipa está sempre 
disponível para falar com as pessoas. Se o calmo é não haver problemas, há dias em 
que poderá haver um ou outro mais complexo para se resolver, agora é normal haver 
sempre muitas pessoas para atender: encarregados de educação ou professores ou 
problemas do dia, pessoas que vêm aqui à escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 34 11 As pessoas têm a porta aberta e entram por aqui dentro e, pronto, querem ver logo as 
coisas resolvidas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 34 12 Funcionávamos de porta aberta e as pessoas estavam habituadas a entrar, a falar, a 
discutir, a não sei quê. Isso cria um certo desgaste para nós, mas também sabemos que 
é preciso para eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 36 6 Aquela porta está sempre aberta. (...) Aquilo que nós temos, o que eu tenho 
estabelecido, e disse aos colegas logo no no início do ano, é um horário de atendimento 
e, portanto, dentro desse horário de atendimento estamos lá para isso mesmo. Fora 
desse horário de atendimento, aquilo que acontece é que nós próprios dizemos quem é 
que está a fazer atendimento e, portanto, haverá um de nós, que nesse espaço de 
tempo fará atendimento. Se estamos lá três, normalmente um dos meus dois colegas 
faz atendimento fora desse horário. Isto porque nós temos aqui uma questão, que dá 
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para perceber claramente, que é muitos dos nossos colegas que saem à hora do 
almoço, antes de irem embora gostam de passar por aqui, porque têm uma dúvida 
qualquer, uma situação qualquer em que querem trocar ideias connosco. Sabemos que 
os colegas que vêm para o turno da tarde, antes de entrarem, também gostam de 
passar por aqui porque também têm uma coisa qualquer para discutir, um recibo verde, 
conselhos, etc. Eu sei (...), quando eu tinha um problema e não estava na gestão, o 
quão importante era para mim ter um problema e e ter alguém a quem o apresentar. Eu 
não me esqueci disto, lá atrás no tempo, não me esqueci disto, e acho que é uma das 
melhores formas que nós temos de podermos ajudar os nossos colegas quando eles 
precisam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 38 8 eu tenho uma política que é a de ter a porta sempre aberta, nunca trabalhei de porta 
fechada. Qualquer colega ou qualquer funcionário que precise de resolver um assunto, 
ou tenha qualquer dúvida e precise de falar comigo, a porta está aberta e, quando 
pergunta se pode entrar, já está cá dentro. Tenho trabalhado sempre assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 38 9 Porque para o caso de necessitar de alguma privacidade fecho a porta e estou a 
trabalhar sem ser interrompido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 38 10 Disse-lhe à bocadinho que a minha porta está sempre aberta, está fechada neste 
momento para termos mais sossego e fecha-se quando estamos em reunião. Durante 
todo o resto do ano está aberta. Se eu estou a fazer um trabalho e alguém quer falar 
comigo eu interrompo-o, seja aluno, colega ou encarregado de educação, seja quem for. 
Ninguém tem de bater à porta para poder entrar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 

Delta 39 14 sabe, são muitas as solicitações de que somos, de que somos alvo. De facto, eu 
procuro ter sempre a porta aberta e estar sempre presente, precisamente para 
responder a essas solicitações. É evidente que isto torna-nos a vida muito complicada, 
porque em termos da organização do serviço temos que deixar muitas vezes para  
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Direção\Espaço aberto, por norma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 53 5 É verdade, mas isto agora não é nada. Reparou que há bocado entrou aqui mais do que 
uma colega, e já não há atividade letiva porque num dia normal de aulas qualquer 
colega dá um toque na porta e entra imediatamente, assim como os alunos. Estão todos 
muito habituados a vir com muita facilidade aqui. Eu procuro cultivar esse espírito 
também. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 55 9 não consigo ter a porta fechada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 57 14 Eu não trabalho de porta fechada. A porta está fechada agora neste período, só pelo 
facto de termos o ar condicionado ligado para uma certa temperatura porque, 
efetivamente, as pessoas vão quando lhes apetece e entram na Direção. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 58 11 Sempre [de porta aberta]. Para os alunos, para os pais, para os professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 59 6 Ultimamente já não está tão aberta quanto isso, porque o volume burocrático de 
trabalho é enorme e nós temos que fechar um bocadinho para trabalharmos algumas 
situações. Mas nesta casa, se perguntarmos às pessoas, aliás os inquéritos de 
autoavaliação que foram feitos à comunidade, as pessoas sabem que da parte do órgão 
da direção são sempre ouvidas. Se não for no momento em que estavam, é no 
momento a seguir, mas são sempre ouvidas, e é sempre dada uma orientação, um 
apoio, uma resposta. E a lógica da porta aberta é também nesse sentido. Nós não 
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sabemos tudo, mas ajudamos a que os outros saibam. É dentro desse princípio: se nós 
tivermos fechados, nunca vamos ter a perceção do que é que as pessoas precisam ou 
não precisam. elas ao virem até nós, nós percebemos e se calhar, muitas vezes, até 
nos ajudam a perceber que nós também não estamos tão certos ou que estamos tão 
alheados de determinadas coisas. Portanto, nós tivemos este ano uma taxa de 
mobilidade de 63% no Agrupamento, as pessoas tiveram para se encaixaram com isto, 
hoje as pessoas já sabem, já vêm à vontade 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Espaço aberto, por norma 

Delta 60 4 Eu costumo dizer que hoje a direção de uma escola funciona no tapa-fogos, tipo 
bombeiro. Não sei se a perceção que tem dos outros meus colegas é um bocado isto. A 
escola hoje tem um gabinete de direção que trabalha de porta aberta, nós aqui 
trabalhamos de porta aberta, nós nunca fechamos o gabinete a não ser quando 
estamos em reunião. Normalmente na 2.ª feira e na tarde de 6.ª feira, temos um espaço 
com duas horinhas em que fechamos para começarmos e para arrumarmos a casa, 
mas de resto é um bocado tapa-fogos em todos os sentidos. São problemas de 
substituição de aulas. Claro que está tudo orientadinho mas há sempre problemas. Isto 
está sempre de porta aberta 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Há momentos em que 
estamos fechados 

Delta 07 22 nós temos reunião da direção, isso é sagrado, todas as quartas-feiras de manhã, já 
sabem que ninguém entra, não vale a pena, pomos lá a informação de que estamos em 
reunião. Nas nossas reuniões acabámos com coisas de rotina, do género: “Olha, ontem 
uma colega veio cá um dizer que o pai do aluno tal...”, acabámos com tudo isso. As 
nossas reuniões são mesmo de trabalho efetivo, trabalho duro de papel e caneta. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Há momentos em que 
estamos fechados 

Delta 31 8 Nós estávamos lá em baixo, ao pé da sala de professores, onde era o Conselho 
Executivo, mas depois deixou de haver espaço e não é só isso, nós tínhamos de nos 
preservar mais porque o trabalho começou a ser tanto que se nós não conseguíssemos 
fechar a porta de vez em quando... A nossa porta está quase sempre aberta, mas às 
vezes é preciso fechar porque se não o fizermos não conseguimos trabalhar. Então, por 
coincidência, houve uma diminuição de turmas, na altura tínhamos trinta turmas, neste 
momento temos vinte e cinco e esta sala, que era de Música, começou a ser 
dispensável. Aproveitámos e mudámos para aqui a gestão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 07 23 este ano resolvemos (...) pôr uma secretária da direção, que é uma auxiliar da ação 
educativa, que neste caso se chama técnico operacional, que tem o 12.º ano. A ideia é 
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desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Há uma triagem prévia 

que essa funcionária, e tem-lo feito até muito bem, faça a triagem antes de chegar à 
nossa sala. E tem sido útil, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Há uma zona de 
atendimento 

Delta 50 3 Esta estratégia de terem um espaço de atendimento foi para evitar alguma situação? 
Foi para nós podermos trabalhar continuamente. 
P.: Era difícil anteriormente? 
Era, era. Porquê? Porque nós temos sempre a porta aberta, as pessoas batiam, 
interrompiam, falavam. Às vezes eram pequenas coisas, pequeníssimas coisas, desde 
pais e alunos, membros do pessoal não docente, professores, outras pessoas, 
comerciantes, tudo, vinha tudo aqui. Então nós estávamos continuamente a ser 
interrompidos. Assim, estipulou-se, ainda estamos em fase de estudo não é? Mas 
estipulou-se que todas essas partes vinham aqui a este espaço. A pessoa que está aqui 
é que decide. Olha não consigo decidir e é preciso decidir já, vou falar eu com a pessoa 
e pergunto. Por outro lado, também nos permite tomar conhecimento de tudo o que se 
passa, muito mais facilmente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 07 24 as direções das escolas se não têm a porta aberta, são criticadas porque são 
inacessíveis. Se têm a porta aberta são criticados porque: “Como é que eles trabalham? 
É impossível aquela gente trabalhar com gente sempre a interromper." Somos sempre 
criticados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 10 10 isso tem a ver com a forma de liderança porque até determinado momento da minha 
gestão fazia uma gestão de absoluta porta aberta. Agora já não pode ser assim. As 
pessoas entravam e saíam quando queriam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 12 9 Para fazer trabalho de atenção e discussão [a porta aberta] é [um problema]. Agora, 
essa questão resolve outros problemas porque eles vêm logo ter comigo e há logo uma 
primeira abordagem. 
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trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 15 7 o nosso conselho executivo está sempre de porta aberta, que é uma coisa que já várias 
vezes pensámos que é muito cansativo, mas que por outro lado nos traz também muitas 
coisas boas. Assim os colegas podem falar connosco e sentem-nos muito próximo 
deles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 23 14 eu acho que é muito importante o órgão, neste caso é de direção, estar disponível para 
os problemas do dia a dia da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 23 15 tem muitos inconvenientes, mas também tem outras conveniências, temos a porta 
aberta sempre e estamos disponíveis a toda a hora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 23 16 uma porta aberta (...) tem alguns inconvenientes, e alguns já notou com certeza, nós 
estamos aqui a falar os dois e já entrou aqui uma série de gente 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 23 17 ter a porta aberta e estar sempre disponível para os problemas dos outros, tem 
resolvido muitas questões, ou melhor, tem prevenido até muitas questões. Nós hoje 
também não precisamos de convocar ninguém para um trabalho excecional, nós 
dizemos que é preciso fazer o trabalho, as pessoas estão imediatamente disponíveis 
para esse trabalho e para aceitar nossas solicitações com o maior agrado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 27 9 Eu gostava que viesse cá num dia normal para ver o movimento. Aliás eu tenho dito aos 
meus colegas que nós nos devemos fechar mais porque perdemos muito tempo. Aquilo 
parece uma sala de professores. Por um lado é bom, mas por outro precisamos de 
momentos de solidão, para trabalhar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 30 8 eu estou aqui e está ali a minha colega, a subdiretora e vêm tratar de assuntos de 
apoios ao 3.º ciclo; é com ela. Eu automaticamente tenho de estar a ouvir o que se está 
a passar e, obviamente, isso é uma desvantagem. Há assuntos que não me dizem 
diretamente respeito porque não têm a ver comigo e como estamos numa sala aberta 
acabo por participar também nisso, o que muitas vezes não tem grande interesse. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 39 15 sabe, são muitas as solicitações de que somos, de que somos alvo. De facto, eu 
procuro ter sempre a porta aberta e estar sempre presente, precisamente para 
responder a essas solicitações. É evidente que isto torna-nos a vida muito complicada, 
porque em termos da organização do serviço temos que deixar muitas vezes para  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 

Delta 46 6 nós trabalhamos aqui de porta aberta e isso traz algumas dificuldades, com alguma 
culpa minha. Este é um espaço muito aberto e as pessoas estão habituadas a entrar 
aqui e terem logo resposta, quando aqui chegam já vêm com a ideia de que o seu 
problema será resolvido de imediato, não estão muito habituadas a esperar. 
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Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 47 5 como eu pratico uma gestão aberta, de porta aberta, rapidamente começam a acontecer 
coisas, a virem pôr problemas e não consigo ter paz de espírito e tenho de levar 
trabalho para casa. Há pouca paz de espírito, mas eu prefiro assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 48 7 [Um dia típico] atravessa as fases todas. É fazer atendimento ao público, resolução de 
conflitos (...) até mais ou menos às seis da tarde e, depois, ficar na escola até às nove a 
trabalhar. [Isto por causa dos conceitos que existem nessa primeira fase, ou seja, do 
conselho executivo de porta aberta. São conceitos de comunicação e de relação da 
própria comunidade que têm um preço. A vida não tem só um lado, tem dois como uma 
moeda e o facto de termos a porta aberta e de recebermos alunos, funcionários e 
professores de haver uma informalidade, nessa fase muito, nas relações, faz com que 
os problemas sejam resolvidos com um acompanhamento muito pessoal dos conflitos. 
Isso a nível de gestão do tempo paga-se caro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 48 8 Geralmente, quando fazemos aquelas formações do INA, eles são muito mais duros ao 
nível da interpretação do que é a gestão. Eles definem isto como uma má gestão porque 
era um conselho executivo que estava sempre na escola, com uma presença excessiva 
e geralmente nós trabalhamos dez, doze horas. Trabalhamos tanto por este motivo, 
porque se trabalhássemos de porta fechada não precisaríamos de permanecer na 
escola o tempo que estamos. Há aqui, de facto, um vício de gestão. (...) Sim, é uma 
opção. Não diria que as consequências seriam todas negativas. Possivelmente seria 
outro tipo de escola que não tenho perfilhado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 48 9 A escola trabalha no dia a dia, aparentemente, para o imediato, mas a tal perspetiva de 
projeto de visão estratégica de como a escola deverá evoluir consegue-se para além do 
imediato. Ter as duas coisas é que, passado um tempo, se torna incompatível. Passado 
uma década, nós chegámos à conclusão de que não podemos ter tudo e que temos de 
fazer opções. Eu e a minha equipa conseguirmos dialogar com duas mil pessoas, com 
todos os alunos que saem fora da sala de aula, eles vêm ao Conselho executivo; trata 
de todos os problemas de funcionários; trata de todos os problemas de professores, tem 
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um preço a pagar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 49 11 Normalmente lá para o meio da tarde começa a ser um bocadinho difícil trabalhar num 
openspace porque os professores, nomeadamente do 1.º ciclo e do pré-escolar, como 
temos escolas ainda nas aldeias, vêm cá tratar de algum assunto, buscar material. Já 
temos questionado isso, mas não queríamos mudar esse hábito. Aqui, com os 
professores da escola, é diferente, eles entram e saem com toda o à vontade e até 
ficam a trabalhar numa das secretárias se elas estão vazias. Esta forma de trabalhar é 
uma cultura de escola mas também tem a ver com a nossa personalidade e forma de 
trabalhar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 52 7 o Diretor funciona quase como um balcão de atendimento? 
Sim, podemos dizer isso. Agora, é óbvio que depende dos problemas também porque 
se são coisas meramente administrativas vão à secretaria, é para isso que servem os 
serviços, mas, problemas mais complicados, há pouca formalidade. Ou seja, a pessoa 
não o coloca por escrito, não o faz chegar à secretaria, depois a secretaria não o envia 
para a direção. O problema é colocado logo diretamente e, portanto, essa informalidade 
faz com que as pessoas não consigam fazer mais nada por causa dos problemas dos 
outros. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.01. O acesso à 
Direção\Trabalhar de porta aberta 
é uma vantagem e um problema 

Delta 56 20 Isto é para o bem e para o mal, por que acabo também por ter contacto com o miúdo 
que se senta aí e que queria passar o portão, ou um encarregado de educação... o 
pulsar da escola acaba por me estar bastante mais próximo e, portanto, isto acaba por 
criar uma situação que de outra forma não dava a possibilidade, por exemplo, de fazer 
este tipo de distribuição de serviço. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Espaço da direção junto à 
sala de professores 

Delta 04 10 Nunca quis, ao contrário do Conselho Diretivo onde estive no início, que a sala de 
professores fosse muito distante do Conselho Executivo. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 22 9 Temos a grande virtude de ter a sala dos professores aqui pegada, portanto eles para 
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ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Espaço da direção junto à 
sala de professores 

irem para as aulas ou para a sala dos professores é só dar dois passos ao lado e 
entram aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Espaço da direção junto à 
sala de professores 

Delta 27 10 Conhece a tipologia das escolas básicas, o conselho executivo está instalado lá em 
cima, no 1.º andar, numa posição de superioridade. Eu acabei com isso, o conselho 
executivo tem de estar em pé de igualdade. Coloquei-o no rés do chão, está perto dos 
professores, e é por isso que os professores passam muito tempo a falar comigo. No 
secundário o conselho executivo está lá em cima, distante, e eu acabei com isso tudo. 
(...) O meu não, está perto da secretaria, perto da central telefónica, perto dos 
professores, dos funcionários e dos alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio e 
regresso ao espaço comum 

Delta 31 9 quando foi do novo modelo de gestão, o passado, eu já sentia necessidade, não sabia 
se era aqui, se era noutro lado, não para eu trabalhar, mas, sobretudo, para gerir 
conflitos sigilosos. Nós temos, muitas vezes que gerir conflitos sigilosos. (...) Então eu 
senti necessidade de ter um gabinete. De setembro até janeiro eu tive o meu gabinete, 
mas comecei a aperceber-me de que eu, por um lado, a minha equipa, por outro, 
começava a ser diferente. Tenho gabinete lá, está lá e abro-o quando é necessário, mas 
é aqui que eu trabalho, regressei novamente à minha secretária. (risos) Não é a mesma 
coisa, havia coisas que me fugiam, que eu não conseguia dominar. É assim: eu posso 
não conseguir fazer tudo, não conseguimos fazer tudo, mas se há coisa que temos de 
conseguir é saber tudo, pelo menos é a minha perceção. Não sei se é errada se não, 
mas eu tenho de saber tudo para conseguir, não é mandar em tudo, mas para conseguir 
tomar decisões eu tenho de conhecer a minha realidade, o meu mundo. O meu mundo, 
de facto, é o meu agrupamento e estavam-me a fugir algumas coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

Delta 11 13 eu tenho aqui este gabinete que é também o acesso do órgão de gestão à secretaria, 
através daquela porta. Portanto, não se admire se daqui a pouco a minha colega entrar 
por aqui para ir à secretaria. Apesar de este espaço estar reservado, ele é um local de 
passagem (...), mas também às vezes ninguém aqui passa. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

Delta 21 17 tenho o meu gabinete porque há sempre aqueles momentos em que é necessário 
fechar para fazer qualquer coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

Delta 21 18 O meu gabinete é o primeiro e para os colegas entrarem no gabinete de gestão têm de 
passar pelo meu, mas têm a possibilidade de fechar a porta. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

Delta 25 8 Nós optámos já há bastantes anos, foi algo que esse tal meu colega de Educação 
Física, fez força para que acontecesse. A ele fazia-lhe muita confusão o barulho, dizia 
ele: “Entra uma pessoa e diz uma coisa, entra logo outra e diz outra, eu não consigo 
estar concentrado. Devíamos fazer gabinetes.” Ele andou com isto durante quase dois 
anos, até me conseguir convencer. Depois disse-lhe: “Ó Manuel, vamos tentar, vamos 
pedir um orçamento e vamos fazer.” Foi uma decisão extraordinária, verdadeiramente 
extraordinária. (...) Conseguimos duas coisas: por um lado que cada um tivesse o seu 
local de trabalho. Uma exigência minha foi que houvesse transparência nos espaços, 
isto é, ao fazermos os gabinetes, nós tínhamos de nos ver uns aos outros e, portanto, 
isso foi conseguido. (...)  Nós agora até mudámos, fizemos obras, mas o princípio 
mantém-se, a filosofia manteve-se, e vimo-nos uns aos outros. O gabinete maior ficou o 
meu (...)... na altura pedi a uma arquiteta que me fizesse o desenho do espaço. Ela fez-
me o boneco, fez-me um orçamento para aquilo e esta sala de reuniões veio nesse 
pacote. (...) Foi extraordinário porque conseguimos ter privacidade e tratar dos assuntos 
que tínhamos de tratar, o que permite, se alguém precisa de tratar de um assunto 
qualquer, entrar e fechar a porta. As portas estavam abertas normalmente, só se 
fechavam quando alguém entrava e, portanto, conseguiu-se isso. Chegava um pai ou 
alguém e ia falar com quem necessitavam e não tínhamos de estar todos a ouvir a 
conversa daquelas pessoas. Isso foi muito bom porque permitiu essa privacidade e essa 
calma. Se havia necessidade de fechar a porta e estar ali concentrado, fechava-se a 
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porta, punha-se lá um papelinho e nos gabinetes ao lado estava lá todo o pessoal a 
tratar de outros assuntos. Isto manteve-se. Por outro lado, esse gabinete maior tinha 
uma mesa redonda, que ainda se mantém, com cinco cadeiras. O que é que fazíamos? 
Semanalmente, tínhamos uma manhã, que era à 4.ª feira, sentávamo-nos e era feito o 
balanço do trabalho feito, tratávamos dos assuntos que era preciso tratar, das decisões 
administrativas que era preciso tomar, preparar as coisas. Esse trabalho de equipa 
fazia-se nessa altura 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

Delta 27 11 Estamos todos na mesma sala, mas há um gabinete do diretor porque era o gabinete da 
ex-chefe dos serviços administrativos. Mas quero dizer-lhe que estou muitas vezes junto 
dos meus colegas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

Delta 31 10 eu tenho um gabinete próprio 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

Delta 44 9 Estamos no seu gabinete? 
Exatamente 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 

Delta 58 12 Não. Temos dois gabinetes, Eu e o meu colega que é vice-presidente, vice-diretor, 
temos um gabinete para nós os dois e depois temos este gabinete onde estão os 
adjuntos. Não temos gabinetes, não queremos porque é uma postura. 
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Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Já há 
uns anos 

Delta 60 5 Desde que sou presidente do conselho diretivo, executivo e diretor, o meu gabinete foi 
sempre aqui. (...) Isto funcionou como sala de reuniões há meia dúzia de anos, antes 
disto eram casas de banho e eu é que reformulei isto tudo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 01 9 este é o seu espaço, é exclusivamente seu?  
Exato. (...) Aqui ao lado é uma sala de reuniões e depois o outro espaço, é o espaço do 
Subdiretor e dos adjuntos (...) nós somos quatro e (...) dois assessores e naquele 
espaço não cabiam. Depois tínhamos os assessores a trabalhar aqui nesta salinha e 
quando queríamos fazer uma reunião, por exemplo como esta, tínhamos de pôr os 
assessores na rua. E então, porque lá no outro lado, já bem apertadinho (...) já não 
cabia o órgão de gestão todo lá. Então pusemos o restante daqui e fizemos este 
gabinete só, exclusivo da Direção. Quando há uma reunião mais alargada, vamos para 
ali e não temos que correr com ninguém. Este tipo de reuniões, mais específicas 
fazemos aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 06 15 Eu estou aqui separado neste gabinetezito desde há uns meses porque já não tenho 
lugar ali no espaço comum. Isto é novo, tem dois meses. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 13 20 Nunca gostei de trabalhar assim e vejo-me obrigado a trabalhar assim hoje. Já sinto a 
necessidade de ter algum espaço para conseguir ter algum tempo para preparar as 
atividades que é ao Diretor que são atribuídas. Eu só tinha aquele gabinete, esta porta 
foi aberta este ano. Está ali a secretária ainda, trabalhávamos cinco, com os 
assessores, trabalhávamos os cinco ali naquele espaço. Só que efetivamente era 
impossível. Há situações como saberá, em que é impossível nós estarmos a conferir um 
tempo de serviço e estou a falar duma questão administrativa ou estar a analisar um 
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projeto pedagógico que se vai fazer estando constantemente a ser interrompido, porque 
a porta abre de dez em dez minutos quando nós não temos o gabinete cheio de 
professores, de colegas à espera de serem atendidos, porque um colega do segundo 
ciclo está a atender, o do primeiro ciclo está a atender outro, está ali mais um outro, está 
um funcionário lá fora que precisa de ser atendido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 13 21 São as solicitações das outras escolas e depois os telefones que tocam e isto tudo é 
muito complicado. E, portanto, eu precisei de arranjar este espaçozinho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 15 8 a minha secretária está aqui. Este espaço não existia, só existe há quatro anos. Isto 
aqui era o arquivo e eu para tratar de outros assuntos, como por exemplo estar aqui 
consigo ou estar mais tranquilos, resolvemos reduzir o arquivo e criar esta salinha. Nós 
fazemos as reuniões ali e eu é que, normalmente estou aqui com outras pessoas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 16 12 Não, isto foi uma das conquistas que eu consegui fazer porque nos primeiros anos não 
era assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 16 13 a porta está sempre aberta, eu só a fecho quando tenho de me isolar mesmo, mas nós 
nos primeiros tempos estávamos os três daquele lado, trabalhávamos todos na mesma 
sala. Esta era mais uma sala de apoio. Na altura, introduzido pelo meu antecessor, 
havia uma funcionária da secretaria que trabalhava aqui e que fazia a triagem para o 
Conselho Executivo, era onde se fazia o atendimento; era um secretariado. Eu ainda 
tive isso uns meses mas o número de funcionários começou a reduzi e eu tive de 
prescindir. Mas fazia falta, fazia imensa falta mas não me posso dar a esse luxo. Era 
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aqui que se fazia o atendimento e ali era mais o nosso espaço de trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 16 14 quando nos fundimos com a outra escola éramos quatro, dois deles e dois daqui, e 
comecei a pensar que era preciso um espaço reservado para receber as pessoas. As 
pessoas, às vezes, têm questões que são um bocado pessoais e precisam de as expor 
e ali era muito complicado e então passei para aqui. Isso foi uma grande conquista. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 20 10 É a primeira vez que estou a ter este gabinete, a idade talvez me esteja a trazer 
problemas de concentração. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 20 11 Sempre trabalhámos na mesma sala e as pessoas tinham acesso a todos, o que é 
extremamente difícil. Com as solicitações constantes que são feitas, o espaço aberto 
tem esse inconveniente e com a idade eu começo a ter essa dificuldade. Há onze anos 
que estou aqui e foi o primeiro ano em que trabalhei neste espaço mais reservado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 24 13 Tem sido só minha. Constituímo-nos como agrupamento há seis anos e estávamos 
noutro espaço todos juntos. Éramos muitos e, apesar de o barulho não me fazer 
qualquer confusão para trabalhar, depois não tinha condições para receber as pessoas 
ou atender o telefone com alguma reserva. Isso começou a ser complicado de gerir e 
começou por se fechar um espaço para mim. Depois a equipa cresceu, não estávamos 
confortáveis 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 33 12 Só o ano passado. Por causa da avaliação de professores senti necessidade de ter este 
espaço porque fazíamos entrevistas e achei que ali era sempre um entra e sai e um 
entra e sai. Aqui punha aí o papelinho na porta e pronto, estávamos mais sossegados 
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trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

quando era necessário e as pessoas também vinham muito mais conversar. Isto foi o 
ano passado, no fundo quando passei a ser diretora, não por ser diretora, mas pela 
incumbência da avaliação. Achei que era preciso haver algum sigilo nas conversas que 
tinha e ali não era possível porque temos uma porta de correr de madeira que estava 
geralmente sempre aberta, tinha um gabinete daquele lado e aqui estavam os outros 
membros. E fizemos ali uma sala também que no fundo serve de reuniões de trabalho, 
também era necessária, e depois acabámos por fazer o isolamento também ali. O ano 
passado também tivemos que fazer por causa da gripe. Efetivamente, embora eu ainda 
continue a sofrer dessas pressões constantes, é menos do que ali. Portanto, há 
realmente ali mais a porta aberta, não é? E, portanto, aqui já consigo isso, às vezes 
ponho mesmo sem ter cá ninguém dentro, ponho o papel ali fora, pronto, para ver se eu 
faço alguma coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 34 13 Eu dantes não tinha. Sim, trabalhávamos todos ali, era ali (...) onde estávamos todos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 40 5 Desde há dois sou três anos, porque eu sentia necessidade de um espaço reservado. 
As pessoas entram aqui com um grande à vontade e eu sinto necessidade de ter outras 
condições para trabalhar, porque senão não consigo. E depois há uma coisa muito 
importante, que é assim: se estamos a tratar de assuntos delicados, pessoais ou 
profissionais, com um gabinete destes, onde está muita gente não me sinto bem. Às 
vezes recebia telefonemas e eu não me sentia bem e nem as pessoas tinham o decoro 
de ir embora e depois voltar. Sentia-me mal a ter uma conversa que não devia estar a 
ser ouvida. Quando elas entram aqui uma pessoa é apanhada de chofre. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 

Delta 55 10 Está o resto da direção [do outro lado]. A nossa prática foi que durante quinze anos nós 
estivemos todos juntos, ou seja, não havia o gabinete da presidência, havia uma sala 
grande em que estávamos todos em conjunto. Mas havia também quase a 
impossibilidade de alguma concentração. Era frequente eu estar a fazer algum trabalho 
que necessitava de concentração e chegar alguém que falava alto, cumprimentava. As 
pessoas são simpáticos e é muito agradável, mas interrompem e eu vivia situações em 
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recente que começava a fazer um ofício e tinha de ler a primeira parte que tinha escrito vinte 
vezes, porque era interrompido dezanove vezes.  Então fugia, tinha de sair do meu 
gabinete, do meu espaço para ter algum sossego, ou então  fazia isso de manhã cedo. 
Era a tal situação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Gabinete próprio\Situação 
recente 

Delta 55 11 isto não estava previsto, já foi uma alteração ao projeto. Isso era uma sala de reuniões 
da direção. Tínhamos um espaço para toda a direção com uma sala de reuniões mesmo 
ao lado. Nós optamos por esta divisão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 02 14 Esta é uma sala anexa ao Conselho. (...) É anexa ao nosso espaço. Não tenho nenhum 
espaço próprio. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 02 15 Não, não [,nunca senti necessidade de um espaço próprio]. Desta sala sim, (...) às 
vezes para me isolar aqui com A com B, com C, para distribuir trabalho 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 03 9 estou aqui a recebê-lo neste gabinete, que é um gabinete individual para assuntos 
estritamente assim... mais para atender um encarregado de educação, um convidado ou 
uma entrevista. (...) Este também é o meu espaço para aqueles assuntos em que tenho 
de receber um encarregado de educação, para tratar de um problema de um miúdo, um 
problema disciplinar ou para atender fornecedores. Nesta mesa de quatro lugares é 
onde fazemos a reunião. De resto, trabalho ali ao lado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 

Delta 03 10 Este gabinete até só o montei porque... terá ou não terá, quer dizer, se calhar tem a ver 
com o facto de ser a Diretora (...) mas ao longo dos anos, às vezes, sentia necessidade 
de ter um espaço, até porque os gabinetes da escola são muito pequenos, não dava 
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trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

para dividir e ter uma parte onde desse um espaço mais restrito, mais pessoal. E 
portanto, há dois anos, é que pensei, até porque alguns colegas me diziam: “Devias ter 
um gabinete, até porque agora com a avaliação docente.”  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 03 11 Depois, às vezes, acontece que estou a trabalhar aqui, tenho aqui documentos, e 
depois vou para ali [(sala única)] e, às vezes, estou lá e preciso de documentos que 
tenho aqui. Às vezes tenho que andar de cá e lá e de lá. Mas é lá que faço atendimento 
geral aos colegas, onde conversamos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 03 12 é um gabinete onde também estão os outros colegas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 04 11 É uma área aberta. Tem as suas vantagens e desvantagens. Os meus colegas estão 
fartos de dizer que gostavam de estar noutro ambiente mais calmo, onde pudessem 
trabalhar com mais calma. (...) É uma grande sala, mas não é uma sala grande. É um 
espaço igual a este onde estamos a falar, não é muito grande, como vê, irei mostrá-lo 
depois. Estamos lá todos no mesmo espaço. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 07 25 O nosso espaço de trabalho é um espaço comum. Eu não tenho gabinete próprio, por 
opção. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 

Delta 08 10 O meu espaço de trabalho é aqui, é um espaço diminuto. Aquilo que existia aqui, onde 
nós estamos neste momento, era o gabinete do presidente do Conselho Executivo, ali 
era o gabinete dos vice-presidentes do Conselho Executivo. Eu quando vim para a 
gestão, achei que nós devíamos trabalhar em conjunto e que devíamos ter uma sala 
livre, (...) onde pudéssemos reunir, às vezes, em recato com as pessoas que nos 
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Direção\Sala comum solicitassem, que é esta sala onde nós estamos neste momento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 08 11 Todos num único espaço, onde não cabe mais ninguém senão nós três, não cabe 
ninguém mesmo, é um espaço diminuto. Às vezes tenho a sensação de que é 
necessário algum recato para que cada um trabalhe. Não é completamente bom estar 
em conjunto com os colegas, mas tem uma grande vantagem que é o podermos 
partilhar todas as situações, todas as decisões, e todos os momentos de decisão em 
conjunto. E, portanto, eu prefiro trabalho em circunstância coletiva do que o trabalho 
isolado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 10 11 todos na mesma sala, não tinha um gabinete nem quero. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 12 10 reparo que o espaço da direção é formado por duas zonas. Um gabinete ali ao fundo, 
que presumo seja o seu gabinete... 
O meu e do subdiretor. 
P.:  ... e este espaço onde estamos que é ocupado pelos restantes elementos da 
direção. 
Sim, um adjunto, dois assessores e a secretária. 
P.: Esta separação resulta de uma vontade sua? 
Não, já estava assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 12 11 Eu optaria por um openspace, embora fosse necessário uma zona de reserva de 
diálogo porque há que me trazem questões que querem ver reservadas, identificação de 
problemas pessoais deles, questões sobre o comportamento de alguém, que não 
devem ser do conhecimento público. Como tal, o openspace prejudicaria as pessoas 
que querem falar comigo privadamente. Desde que haja um espaço para as pessoas 
poderem falar, o resto deve ser aberto. Podia ser uma sala de reuniões. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 

Delta 14 11 A sala onde nós estamos é uma sala de reuniões que é usada por quem? 
Basicamente pelo órgão de gestão, mas se não houve mais nenhuma sala, qualquer 
pessoa pode usar esta sala. 
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trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 15 9 É tudo ao molho e fé em Deus (risos). 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 17 16 O meu gabinete, eu considero que é aquele ali, o gabinete de todos, onde tenho a 
minha secretária, onde tenho as minhas papeladas. Este espaço aqui é um espaço que 
eu reservo mais, para pensar, um espaço mais para se é preciso preparar alguma 
reunião. É aqui que eu me ponho e que penso, é aqui que eu recebo os pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 23 18 Sempre foi assim. 
P.: Nunca sentiu necessidade de ter um gabinete seu? 
Sim, há momentos em que é preciso e tenho; temos uma salinha de reunião, onde há 
necessidade, às vezes, de falar com outras pessoas. 
P.: Ou de refugiar-se, entre aspas, para um trabalho que necessite de maior 
concentração também? 
Sim, isso é fundamental 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 23 19 como estamos sempre reunidos, há sempre uma possibilidade de dialogar, de tratar um 
assunto, de saber como está a ser resolvido, qual é o ponto da situação e isso é uma 
coisa que se faz  diariamente. Nós fazemos isso aqui diariamente e é muito simples, 
nem precisamos de formalizar uma reunião, reunimos à volta da mesa, porque estamos 
sempre aqui nas nossas secretárias e os assuntos vão fluindo normalmente e vão-se 
encontrando as soluções. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 

Delta 27 12 É um espaço aberto.  
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Direção\Sala comum 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 29 12 o meu gabinete é openspace, agora estava com a porta fechada mas normalmente está 
sempre com a porta aberta e toda a gente entra quando quer. Só que neste momento 
eu estou a sentir-me muito cansada porque a idade é outra, já não tenho 33 anos, já 
tenho mais de 20 em cima. E a complexidade da organização não tem nada a ver com o 
que tinha em 88. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 30 9 Esta escola está a ser requalificada pela parque escolar, aliás iniciaram ontem as obras, 
na futura escola vamos ter um espaço mais amplo e aí o Diretor passa a ter um 
gabinete só para ele. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 30 10 para me facilitar o trabalho. Eu acho que isso me vai facilitar bastante o trabalho porque 
muitas vezes estou concentrado no trabalho e o que é que acontece? Chega uma 
pessoa, às vezes é uma gargalhada, é uma risada, aquelas coisa habituais, normais, e 
perguntam “Como é que tu estás?”. Se a pessoa estiver mais reservada é sempre 
diferente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 35 6 O anterior Conselho Executivo era uma sala minúscula, eram duas salitas minúsculas. 
Agora mudámos para aqui há um ano e temos duas salas maiores. Agora tenho dois 
gabinetes, como faço uma liderança partilhada, tenho um local onde trabalho com os 
meus colegas, há ainda uma sala de reuniões que utilizo ou utiliza quem precisa, os 
elementos da direção (...) quando é necessário algum recolhimento e concentração. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 36 7 o facto de o seu espaço de trabalho ser uma sala, onde estão os outros elementos que 
compõem o órgão de direção ou é um mero acaso? 
Não, não. 
P.: Poderia ter um gabinete exclusivamente seu? 
Sim, poderia mas não foi essa a opção. 
P.: Nesta reformulação desta escola, isto é uma escola secundária que foi 
intervencionada, certamente que na planta estava um gabinete para o Diretor, ou não? 
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Sim, exato, estava. 
P.: E porque é que não optou por isso? 
Eu transformei esse gabinete, nesta sala onde estamos. 
P.: Numa sala de reuniões, portanto. 
É uma sala de reuniões. Digamos que aquilo que me parece é que há momentos em 
que, de facto, eu necessitarei de estar a trabalhar de forma isolada, e então estarei aqui, 
mas na maior parte do tempo, digamos que há muita situação de partilha e portanto, 
acho que é importante estar com outros colegas. 
P.: Na maior parte do tempo está na outra sala que, aliás, ainda está identificada como 
Conselho Executivo? 
Exatamente, ainda está com essa nomenclatura. 
P.: Mas, portanto, para aqui pode vir qualquer  pessoa trabalhar, reunir? 
Aqui? Aqui, pode, claro que pode. É uma sala que está controlada praticamente por mim 
e pelo subdiretor, portanto, em princípio seremos nós que faremos a ocupação desta 
sala. Temos depois mais uma outra salinha pequenina, aqui ao lado, onde às vezes 
também temos algumas reuniões. Mas, na generalidade, esta é a sala que privilegiamos 
para as reuniões, as nossas ou dalguma pessoa que possamos receber. Em termos de 
espaço de trabalho do dia a dia, normalmente trabalho do outro lado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 37 6 Sim, estamos todos, somos quatro. Não temos outro espaço. Eu sei que muitas escolas 
têm um gabinete para o presidente, mas nós aqui não podemos ter isso [mas] não vejo 
assim grande utilidade porque, normalmente, quando a gente precisa de falar com 
algum colega eles estão aqui à mão e é mais fácil. Não precisamos de uma reunião 
formal para decidirmos que vamos fazer isto ou aquilo. (...) Trato de tudo aqui. Todos os 
meus colegas sabem que aquilo que se passa dentro destas quatro paredes fica dentro 
destas quatro paredes. É sempre assim, com uma relação de confiança e de fidelidade 
que se trabalha. Eu tenho sempre trabalhado assim e não há problemas porque se se 
perde uma relação de confiança, acabou, fica minada qualquer tipo de gestão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 39 16 citações. 
P.: O órgão de gestão, portanto, é uma sala aberta, como disse? 
É uma sala no bloco central, nós agora estamos no bloco administrati 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 42 6 na conceção do projeto de modernização da escola (já cá esteve uma equipa de 
arquitetos), quando chegaram à Direção disseram: “Gabinete para o diretor”, uma sala 
para os restantes membros da Direção. Eu respondi: “Não, desculpe lá, pode até pôr um 
gabinete para o diretor porque às vezes há necessidade de alguma privacidade mas 
não é um gabinete para o Diretor, é um gabinete para direção que tem cinco postos”. 
Disseram: ”Ah, mas isso…” “Não, desculpe lá, eu não abdico disso, eu não trabalho 
isolado dos meus colegas. (...) É algo que para mim está completamente fora de 
questão. Sempre trabalhámos em conjunto não era agora que nos íamos separar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 43 3 É a pior sala que se pode ter. Vamos ter excelentes condições para dirigir a escola, para 
trabalharmos, para refletirmos, para trabalharmos depois das aulas. Neste momento 
temos uma sala ampla e já me aconteceu, tantas vezes, tantas vezes, eu pegar num 
telefone, começar um telefonema e ter de o desligar porque estou a falar com um 
superior hierárquico, para a Direção Regional, porque entra um colega, um funcionário. 
Não é que eu tenha algo a esconder mas ele ouve descontextualizado, ouve um bocado 
e pode entender mal. Não há segredos, mas não há privacidade, isto é público, não é 
uma quinta de ninguém mas não há privacidade para tratar dos assuntos, aqui não há. 
Nós estamos em péssimas condições. Talvez a parte que temos pior é a secretaria e o 
Conselho Executivo. Depois das obras a secretaria vai ficar ampla, aberta, e a Direção 
vai passar para cima e vai ter um gabinete para o Diretor, um gabinete para a Sub-
Diretora, vai haver um gabinete para os três adjuntos, uma sala de trabalho ampla para 
reuniões e uma sala de espera. Também vai haver um gabinete para o presidente do 
Conselho Geral. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 45 9 Sim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 

Delta 45 10 Eu e a subdiretora na sexta feira saímos daqui às dezanove horas, estivemos aqui, 
nesta sala de reuniões, a trabalhar na avaliação dos professores porque se 
estivéssemos na sala não conseguíamos. Na verdade, eu muitas vezes digo que vou 
passar a trabalhar no gabinete, mas depois isso não acontece.  
P.: Portanto trabalha numa sala ampla, característica do anterior conselho executivo. 
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Direção\Sala comum Sim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 48 10 Eu não o recebi lá pela razão simples de que é caótico. É um espaço com duas salas, 
em que numa sala estão os acessões, vice-presidente e presidente tinham praticamente 
os mesmos horários e trabalhamos todos na mesma sala. Trabalhamos todos na 
mesma sala. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 48 11 Tenho uma sala ao lado onde queria montar umas mesas para mesa de reunião. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 49 12 é uma sala de reuniões e a secretária está ali à pouco tempo. 
P.: Mas este espaço vai passar a ser o gabinete do diretor? 
Não. Este é um gabinete da direção. (...) Por um lado é uma opção, mas também é uma 
questão de instalações, da forma como foram concebidas. Por outro lado, nesta escola 
há essa tradição que vinha antes de ser um espaço para todos. Esta sala onde estamos 
é usada para reuniões mas também para eu me refugiar aqui um bocadinho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 52 8 É uma sala ampla, depois iremos vê-la. É uma sala ampla, isso também foi uma opção 
uma vez que não sabíamos das coisas, sentimos necessidade de estar acompanhados 
uns pelos outros. Agora, neste momento, eu sentia necessidade de ter um espaço meu. 
Infelizmente ou felizmente, não sei, temos muitos anos na escola e não tenho nenhum 
espaço que posso dizer meu, para poder estar sozinho quando preciso. Portanto, não 
sei o que faça nesse aspeto. Agora vamos ser intervencionados pela empresa parque 
escolar e no esboço está contemplado um gabinete para o Diretor e quero ver se, nessa 
altura, tenho um espaço reservado para ter mais tempo e espaço para refletir em 
algumas coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 

Delta 53 6 Sim, sempre foi assim (...), nunca, embora houvesse essa opção. Neste momento, o 
subdiretor e uma adjunta estão a trabalhar lá dentro, nesse gabinete. Funciona como 
um gabinete que é usado, por exemplo, quando chega aqui alguém e pede para tratar 
de um assunto confidencial ou quando há um trabalho que precisa de ser feito com um 
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trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

certo sossego. É um gabinete de retaguarda, para quando é necessário. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 56 21 Cada um de nós tem uma secretária. Eu gosto de gestão de porta aberta, mas não dá 
resultado nenhum e quando tenho de atender uma pessoa, um grupo de pais, uma 
situação mais privada, vamos para aquela salinha ao lado. (...) Eu não tenho gabinete 
próprio. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 57 15 Uma sala única. Não tenho gabinete, nunca tive. Nem tenho espaço. Esta sala onde 
estamos hoje era a sala do diretor do centro de formação que entretanto já não existe. 
Neste momento, entendia que seria uma sala para (...) fazer reuniões. Boa intenção a 
minha porque entretanto, os serviços de psicologia não têm espaço e cedia-a para os 
serviços de psicologia. Também se vim para aqui duas vezes sozinha foi muito, porque 
não me vejo num gabinete isolada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 59 7 Sempre foi aqui 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.02. A área da 
Direção\Sala comum 

Delta 60 6 Eu também não tenho um gabinete para mim. O meu gabinete foi de cinco, agora é de 
três; aliás de quatro porque tenho uma assessora. Sempre foi assim, apesar de o órgão 
ser agora unipessoal 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.03. O local de 
trabalho\Secretárias identificadas 

Delta 01 10 as secretárias estavam identificadas, existia o nome? 
Estavam, aqui. 
P.: Qual era o objetivo? 
As pessoas que vinham de fora saberem com quem estavam a falar. Nos próprios 
serviços administrativos também utilizamos a mesma situação, têm o nome em cima da 
secretária. 
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com o nome P.: Tudo identificado portanto, com essa preocupação de que quem vem de fora saber? 
Sim, exato. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.03. O local de 
trabalho\Secretárias identificadas 
com o nome 

Delta 42 7 Sim, sim. Aliás a minha secretária, a do meu colega que é o subdiretor e da colega que 
eu falei há pouco estão no mesmo sítio desde há dezassete anos, só mudou a mobília 
mas o sítio é o mesmo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.03. O local de 
trabalho\Secretárias sem estarem 
identificadas 

Delta 15 10 Não têm as secretárias identificadas, pelo menos não vejo isso. 
Não, não temos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.03. O local de 
trabalho\Secretárias sem estarem 
identificadas 

Delta 35 7 Não. Mas toda a gente nos conhece e sabe quem está em cada local. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.03. O local de 
trabalho\Secretárias sem estarem 
identificadas 

Delta 45 11 Não, nunca tivemos. Conhecemo-nos todos, não precisamos disso. Se os encarregados 
de educação cá vierem ou isso, nós apresentamo-nos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 

Delta 48 12 Não. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

139 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.03. O local de 
trabalho\Secretárias sem estarem 
identificadas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.03. O local de 
trabalho\Secretárias sem estarem 
identificadas 

Delta 53 7 Não, não há. (...) Em relação ao espaço, como disse e bem, quem entra aqui e não nos 
conhece não sabe quem eu sou, mas isso não é um problema porque fala com quem 
está mais perto e expõe o assunto. Se essa pessoa o pode tratar resolve-o logo, se tem 
de ser comigo dirige-o para mim. Mas essa não identificação e estarmos todos juntos 
tem muito a ver com essa situação de trabalho de equipa que eu privilegio. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.01 O 
desenvolvimento do 
trabalho\02.01.03 O espaço de 
trabalho\02.01.03.03. O local de 
trabalho\Secretárias sem estarem 
identificadas 

Delta 58 13 Não. Toda a gente sabe quem somos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Conceber, organizar e 
planear 

Delta 02 16 Tenho reunião de direção todas as terças-feiras de manhã, e à tarde se se justificar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Conceber, organizar e 
planear 

Delta 02 17 Aquilo que eu nunca mexo, só por necessidade absoluta o faço, é na reunião de 
direção, porque é às sextas de manhã, e é quando a gente programa, vê o que é e não 
é preciso fazer para a semana, as informações que são precisas ir para os pais, etc. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 

Delta 39 17 cia, porque eu sinceramente acho que há coisas que podem ser simplificadas, nós 
temos o poder de as simplificar, e este é um desafio que eu lanço muitas vezes na 
escola: “Queixamo-nos que as coisas são burocráticas, que é muito papel, vamos 
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Financeiro\Conceber, organizar e 
planear 

simplificar.” Mas depois começamos a debater aquilo e afinal não há formas muito 
diferentes, isto é, o que eu quero dizer, é nós já procurámos reduzir ao mínimo a 
questão da burocracia. Para lhe dar um exemplo muito concreto, desde há muito tempo, 
que as nossas matrículas são do processo simplificado, que depois o governo instituiu 
há três ou quatro anos. Mas aquilo para nós era simples, quer dizer, nunca fazia sentido 
andar com a papelada toda, quando os dados estavam no computador, era só uma ficha 
para atualizar dados, ponto final. Sei lá, desde há muitos anos que as nossas notas, dos 
professores, são lançadas antes dos conselhos de turma. Quando se vai para o 
conselho de turma já todos os professores lançaram as notas, o diretor de turma tem 
uma pauta, tem o computador ligado ao sistema informático, se tiver que fazer alguma 
alteração, altera logo. Procuramos que haja essa simplificação das coisas. Claro que há 
coisas que são impossíveis de fazer se eu tenho um aluno com problemas, tenho que 
fazer um plano, não há volta a dar. Isto não podemos dizer que é burocracia, não acho 
que seja burocracia, mas, também não acho que nós complicamos muitas vezes, em 
vez de simplificarmos, complicamos, transcrevermos para um plano, uma série de 
coisas que até estão nos documentos oficiais, mas que os pais leem e não percebem 
nada do que é que estão a ler. Aliás, muitos do nossos colegas que são  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Conceber, organizar e 
planear 

Delta 56 22 nós temos salas de estudo todos os dias, das cinco da tarde às seis e meia da tarde, 
porque as famílias têm dificuldade em ter os miúdos em casa e temos essa oferta 
educativa também, a própria biblioteca, que está na RBE, há os grupos dos profissionais 
e dos CEF’s, há o grupo do plano tecnológico, o grupo do desporto escolar, e depois a 
parte dos recursos humanos que está ligada à parte dos professores de educação 
especial, o projeto da educação rodoviária que abrange o agrupamento e é ao nível do 
concelho e o grupo de avaliação interna que é coordenado pelo presidente do Conselho 
Geral. Isto, claro, é uma síntese, mas para se chegar aqui, há muito trabalho de 
conceção, de auscultação e de terreno. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Contratação de 
professores 

Delta 14 12 É, o primeiro critério é o de ordenação, esse tem de ser e é dos nossos princípios 
morais; há coisas que são sagradas. Se eu quero os melhores, eu tenho de acreditar, 
mesmo tendo uma reserva em relação a muitas universidades, que a nota da 
universidade é a mais importante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 14 13 Só para lhe explicar um bocadinho como é que fazemos o concurso, nós temos depois 
um item de blindagem, que é os que já cá tiveram e que conhecem isto. A seguir, os 
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atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Contratação de 
professores 

cinco primeiro colocados, fazemos-lhes um inquérito online porque também achamos 
que é uma injustiça ter de vir um indivíduo de Braga para responder a uma entrevista, 
nem é prático. Posso-lhe dizer que estivemos três dias aqui fechados, apanhámos 
sábado domingo e um feriado do ano passado, chamámos os coordenadores de 
departamento e selecionámos as pessoas todas e falámos com elas no mesmo dia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Controlar 

Delta 02 18 até há dois anos tive uma boa chefe dos serviços administrativos e, então aí, para mim 
era tudo muito mais simples. Hoje, pura e simplesmente, não tenho chefe, ou melhor, ter 
e não ter é a mesma coisa e, portanto, isso dá-me uma grande preocupação porque 
tenho que estar a fazer coisas que nem sequer são da minha responsabilidade. Isto é, 
eu tenho a responsabilidade de controlar, mas não é da minha responsabilidade fazer 
(...). Mas eu para ter segurança acabo por fazer muitas coisas que nem sequer me 
competiria.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Controlar 

Delta 02 19 Uma vez por mês, tenho reunião do administrativo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Controlar 

Delta 50 4 Nos serviços administrativos quando surge alguma questão para resolver do ponto de 
vista técnico, sentamo-nos e analisamos. Eles têm à quarta-feira à tarde, um momento 
de reunião, eu sento-me com eles e tentamos ver como é que vamos interpretar, por 
exemplo, agora a alteração ao estatuto da carreira docente, o reposicionamento do 
escolão, como é o entendimento, para toda a gente entender a mesma coisa. (...) Eu 
participo, nem sempre, mas participo sempre que há uma questão nova para poder 
resolver, e que seja precisa a minha ajuda, ou pelo menos a minha opinião. 
Tecnicamente as pessoas dominam muito melhor que eu, mas, por outro lado, eu tenho 
uma visão mais global e portanto posso ajudar e alertar para determinados problemas. 
Portanto, é assim que tentamos resolver as coisas, nem sempre corre bem, como é 
óbvio 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Difundir informação 

Delta 02 20 Nós temos inclusivamente um órgão que temos há muitos anos, que é um orgãozinho 
de comunicação do Conselho Pedagógico, que se chama boletim do Conselho 
Pedagógico, já vai no cento e tal, que sai a seguir a cada Conselho Pedagógico e onde 
normalmente estas coisas vêm espelhadas. A presidente do Conselho Pedagógico 
pediu opiniões sobre não sei o quê, discutiu-se isso, decidiu-se por não sei o quê 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Difundir informação 

Delta 54 4 nós achávamos que a informação estava uma desgraça, e continuamos a achar, a 
informação interna não corre como nós gostaríamos que corresse e então fizemos um 
inquérito de opinião a alunos, pais e professores. (...) Tenho ali os resultados do 
inquérito e disse: “Como é que é possível que as pessoas se sintam completamente 
bem informadas, quando eu acho que há falhas, a nível pelo menos no feedback?”. E 
então o que é que resolvemos? Vamos modificar um bocado aquilo que é a nossa 
situação de informação, porque nós funcionamos por mail, funcionamos por intranet, 
funcionamos por placard e funcionamos com a funcionária a dar o papelinho; fazemos 
tudo. (...) E agora resolvemos fazer um sistema de alerta, portanto, a pessoa quando 
receber a informação, nós temos o feedback que a pessoa recebeu a informação e 
vamos ter um alerta na nossa página. Informaticamente, (...) construímos uma base de 
dados, que nos permita ver quando é que os prazos que as pessoas têm que cumprir 
podem ou não estar a ficar esgotados. Por exemplo, há o relatório do plano de 
matemática para mandar até dia tantos do tantos, se eu tiver um alerta no meu 
computador, ligo o computador e diz-me que o coordenador de Matemática tem que 
mandar o relatório até tantos, eu mando-lhe o mailzinho: “Não te esqueças que tens o 
relatório para mandar”. (...) Portanto estamos a criar essa plataforma este ano no 
sentido de melhorar, embora o inquérito tenha dado que as pessoas se consideram bem 
informadas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Difundir informação 

Delta 54 5 Os professores, como os médicos, são duas classes profissionais que nós não 
conseguimos que se interessem pela legislação. Se não for o sindicato é a estrutura 
diretiva que os informa. Já tenho dito (...) isto aos meus professores: “Vocês reparem 
uma coisa, se eu quiser puxar a brasa à minha sardinha, eu interpreto a legislação como 
eu quero, se os sindicatos quiserem puxar a brasa à sardinha deles, interpretam a 
legislação como eles querem, e entre estas duas situações qual é que vocês escolhem? 
Vamos ver, a gente tem que ter o conhecimento daquilo para poder distinguir o trigo do 
joio, e saber quando é que eu vos estou a enganar e a roubar horas e a explorar, e 
quando é que o sindicato está a querer angariar mais sócios. Portanto, vocês têm que 
ter o cuidado de ler a legislação.” Mas as pessoas perdem-se aqui dentro, sobretudo os 
colegas do 1.º ciclo (...) [por ter sido] a delegação escolar a preocupar-se por eles 
naquilo que era o seu aspeto profissional. Tanto que há pessoas do 1.º ciclo com o 
tempo mal contado, que eram enganadas e não davam por ela. (...) O mesmo nas 
secretarias das escolas, talvez um bocadinho menos porque cada um dos funcionários 
tem menos professores do que uma delegação escolar, mas mesmo assim nós próprios 
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cometemos erros. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Dirigir o pessoal 

Delta 23 20 Exatamente, sobretudo ao nível da secretaria, em termos administrativos e também ao 
nível do SASE. Como reparou, nós estamos aqui numa única sala, portanto, ao nível de 
gestão, temos, assim que chegamos todos, o ponto da situação. Mesmo informalmente, 
cada um vai relatando aquilo que encontrou e que é preciso resolver. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Dirigir o pessoal 

Delta 59 8 eu produzo muitos documentos porque gosto imenso. Ainda esta noite eram três da 
manhã e estava-lhes a mandar documentos e eles já sabem que de manhã vêm e 
falamos sobre isso, pronto tenho esta, esta, esta forma de conduzir as pessoas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Dirigir o pessoal 

Delta 59 9 quem é coordenador diretor de turma, já passou por várias funções, coordenadores 
diretores também já passou por várias funções, eu estudei a pessoa, já são três 
pessoas que foram diretores coordenadores de turma ao longo do tempo e eu fiz os 
mesmos passos com todas elas, acompanhei-as, ajudei-lhes a criar instrumentos, 
expliquei-lhes os instrumentos e houve um momento em que: “A partir de hoje, isso fica 
escrito em ata, não venho aqui mais”. Isso é autonomizar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Exercer o poder 
disciplinar 

Delta 51 9 Muitas vezes durante este ano, aconteceram funcionários que vinham aqui ou porque os 
miúdos se agridem ou porque os professores os põem fora da aula. Especialmente  os 
sétimos anos com alguma conflitualidade, têm algum medo de nós, não é? De alguma 
forma, embora depois eles não façam o que nós dizemos, ainda tem algum respeito por 
nós e quando nós intervimos, ainda conseguimos com eles e com os pais alguma coisa. 
Eu às aulas vou pouco, só em situações limites. Ia muito no início, agora não, é uma 
diferença, porque por um lado desautoriza-se o professor e por outro lado nós também 
temos de manter alguma distância para podermos depois usar a nossa imagem, a 
nossa presença com algum resultado. Fui deixando de ir, porque acho que não era 
solução. Como  continuo a achar que não é solução, embora às vezes haja mesmo 
necessidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Exercer o poder 
disciplinar 

Delta 60 7 Posso-lhe contar uma situação caricata que aconteceu este ano com um problema de 
droga: foi encontrada droga numa sala de aula porque houve um aluno que quis 
entregar a outro. Esse aluno, o que entregou, levou o máximo que eu lhe podia dar, ou 
seja, dez dias de suspensão. O outro, o que a recebeu levou cinco dias e apresentou 
recurso para a direção regional. A direção regional portou-se mal porque até hoje, já 
reclamei três vezes, ainda não tive o feedback do ponto da situação. A legislação diz 
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que quando um aluno mete recurso para a direção regional para a suspensão. Teve um 
dia, os outros quatro não chegou a levar. Foi o único caso de procedimento disciplinar. 
Nós funcionamos bem, temos regras definidas no regulamento interno que é dado a 
todos os meninos do 10.º ano quanto entram e quando há alterações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 01 11 Nos serviços administrativos, nós trabalhamos em gestão de processo, há sempre 
dúvidas, há sempre questões 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 02 21 Tenho um dia para me sentar com a da contabilidade, para assinar as faturas e dar 
autorização de cabimentação, tenho depois dois dias por mês para me sentar com a 
tesoureira, para autorizar pagamentos. Esta é a vertente (...) de que eu menos gosto 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 02 22 Nós temos aqui um processo de assessorias muito desenvolvido. Ao fazermos uma boa 
avaliação de componente não letiva, os professores em vez de andarem aí a fazer 
outras coisas que a gente não sabe o que são, estão todos em assessoria em sala de 
aula com outros colegas e são eles que se organizam. Eu dou-lhes a componente letiva 
para a mão e eles organizam-se, porque já ganhei este grau de confiança, porque se 
também, se eles me chegarem com as assessorias com as horas marcadas em sítios 
que não me servem para nada, eu digo: “Olha, vê lá isso outra vez.”, não é? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 08 12 Quando estamos a falar por exemplo de procedimentos relativos aos recursos humanos 
é fundamental que tenhamos os pés bem assentes na terra, e há umas asneiras que 
vamos cometendo e pelas quais de vez em quando pagamos até. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 08 13 ao nível de gestão há que ter muito cuidado com os recursos, os recursos é outra das 
questões importantes.  

02. O EXERCÍCIO DA Delta 08 14 a gestão de recursos tem que ser muito virada para o gasto e a obtenção também de 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

receitas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 09 5 A única possibilidade que tive de escolher foi quando não tive nenhum e entre os 
funcionários que tinha tive de nomear um daqueles que lá estavam. Mas também com 
algumas regras: tinha que ser o mais antigo, tinha que ser isto e aquilo. Isso de não 
poder escolher é mau 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 09 6 há também a parte das centrais de compras: as Vortais, as Construlinks, os cadernos de 
encargos que temos de fazer. É  tudo isto que cai sempre nas nossas mãos, apesar de 
ser um serviço administrativo, porque não temos serviços administrativos competentes. 
Estas obrigações que temos tido nas escolas têm sido até piores do que as que 
tínhamos antes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 10 12 não se justificava que os pais andassem com resmas de papel a pedir mais um favor à 
senhora professora “Pegue lá uma resma para que possa tirar fichas de trabalho.”  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 10 13 Ontem, dizia-me a minha chefe. “Ó senhor professor, isto não se pode dizer, veja o que 
se passa porque está com 65.000 euros de saldo em orçamento de compensação e 
receita. Tem de começar a pensar em gastar.” E eu tenho as escolas dotadas com tudo, 
tenho quadro interativos, computadores, projetores de vídeo, televisores plasma, tenho 
máquinas fotográficas, fotocopiadoras, impressoras. Têm tudo. (...) Consegui convencer 
o senhor presidente da Câmara a pedir um subsídio por aluno, quer do pré-escolar, quer 
do 1.º ciclo, para que se criasse essa independência e, ao mesmo tempo, pudéssemos 
trabalhar em condições favoráveis com as crianças. Ele atribuiu-nos um subsídio de 
vinte euros ao pré-escolar e vinte e dois euros ao 1.º ciclo para cada aluno para usar ao 
longo do aluno. Se for bem gerido chega e sobra. O ano passado gastei quinze mil 
euros a dotar as escolas do 1.º ciclo de laboratórios para as ciências experimentais 
porque acho importantíssimo. A Câmara deu-nos alguns computadores, outros 
compraram-se, deu-nos quadros interativos, projetores de vídeo. Nesse domínio 
conseguimos a independência. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 10 14 Depois havia outro que era o direito das crianças à refeição, ou seja, se tiramos a 
associação de pais da escola, quem paga as refeições e quem trabalha em todo o 
sistema organizativo? Também pedi ao senhor presidente que me desse essa 
competência e ele delegou-a em mim. Abri um concurso público, meti uma empresa em 
todas as escolas do 1.º ciclo e consegui servir as refeições com melhor qualidade e a 
metade do preço das associações de pais. Portanto, não consegui calar as associações 
de pais, mas calei os pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 10 15 No meu Agrupamento, em termos de orçamento, de orçamento de Estado, tenho 
setenta e dois mil euros, depois de receitas próprias mais vinte ou trinta mil. São cem 
mil euros em que os encargos que a instituição tem ultrapassam, de longe, os cinquenta 
por cento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 12 12 Temos mesmo de ser nós a realizar os concursos públicos de fornecimento de géneros, 
quando devíamos ter serviços que nos preparassem isso. A área administrativa e 
burocrática da escola gasta-nos muito tempo e acabamos por perder na área da tal 
orientação e da liderança pedagógica. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 13 22 Administrativas. Nem tanto organizacionais, mais dificuldades a nível administrativo. (...) 
Eu, aliás, ainda hoje sinto alguma falha 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 13 23 a parte administrativa, passo o termo menos académico, é a mais chata e é aquela onde 
eu acho que os diretores, hoje, os presidentes dos Conselhos Executivos, menos 
preparados estão, mas também é aquela onde têm mais medo de navegar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 14 14 Isto gerou uma malta nova que saiu das universidades, com pouco tempo de serviço 
mas que queria muito aprender. Eu disse-lhes ao princípio que a gente escolheu-os e se 
os escolheu eles são os melhores. Tivemos a oportunidade de escolher depois de o 
QZP estar todo colocado. 
P.: Escolhem os seus próprios professores? 
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Depois dos QZP’s terem sido colocados. Os contratados faço por oferta de escola, não 
faço por bolsa. É o que eu digo, se estão cá é porque fomos nós que os escolhemos; eu 
não os escolhi sozinhos, escolhi-os com os coordenadores de departamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 14 15 O que nós dizemos é a ordenação do último concurso, sendo que aqueles que nunca 
concorreram concorrem com a nota que têm do curso. Eu tenho que dar possibilidade, 
eu posso ter uma pessoa com muita experiência, partimos do princípio que a 
experiência não é sinónimo de competência, mas posso ter uma pessoa que está a 
começar e que tenha mais valor. Eu acho que se não ficaram no concurso nacional, 
todos os candidatos devem ter, à partida, as mesmas hipóteses. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 15 11 A escola é por pavilhões, havia funcionários em cada pavilhão, havia os funcionários 
que estavam na reprografia, no bar, etc. Isso já eram alguns maus hábitos porque, por 
exemplo, o funcionário que está no bar ou na reprografia tem um horário fixo, o que era 
melhor. Nós só temos aulas de dia, quando estão cá os alunos e, portanto, esses 
horários eram melhores e só tinha a limpeza daquele local para fazer, era muito melhor 
do que um funcionário que estava num pavilhão. Pensámos que tínhamos que alterar 
aquilo e que ia ser uma grande revolução, até porque naquela altura havia alguns que 
se não fosse como eles queriam diziam: “É assim? Está bem, amanhã meto atestado 
médico.” Nós tivemos que, calmamente e gradualmente, mudarmos essa situação e 
fazer-lhes ver que caso metessem atestado médico nós cá nos arranjaríamos. 
Estávamos uma semana de atestado médico e quando viessem nós fazíamos-lhes logo 
as maldades todas. Isto teve de ser com muita calma porque mudanças bruscas são 
difíceis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 15 12 Demorámos um tempo, mas conseguimos, colocando-os em horários rotativos, alterar 
os setores faseadamente e calmamente, fazendo aquilo que eu acho que é uma gestão 
estratégica dos recursos humanos. Vimos, primeiro aqueles que tinham mais 
habilitações e que, em princípio poderíamos captar melhor para uma nova metodologia 
de trabalho; começámos por esses para depois poder mostrar aos outros que não era 
tão mau como eles pensavam, aquilo que estávamos a propor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 15 13 Não tem, portanto, nenhuma intervenção nesse concurso. 
Não, é externo á escola. É um concurso nacional. O que é que eu fiz? Quando a 
senhora foi cá colocada falei com ela, pu-la ao corrente de toda a situação e coloquei a 
anterior chefe de serviços como minha assessora aqui dentro, que é algo que eu posso 
fazer. A senhora que foi aqui colocada, efetivamente era um desastre; em vinte e cinco 
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anos foi a primeira vez que uma requisição de fundos foi atrasada, foi a primeira vez que 
tive de corrigir uma requisição de fundos. A senhora passou-se, meteu atestado médico 
e está em junta médica. A partir do momento em que ela meteu atestado médico de 
longa duração pude nomear outra vez a mesma chefe dos serviços e foi a minha sorte. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 17 17 esta casa nunca teve um chefe de secretaria como deve ser, e o não ter um chefe de 
secretaria como deve ser, atira muita carga para cima do orgão de gestão. Por isso eu 
costumo dizer que prefiro que me incomodem do que depois, numa situação já 
complicada, ter que perder muito tempo para resolver o problema. Isto acontece muito.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 19 11 um dia normal da sua atividade é muito cheio de questões burocráticas? 
Imenso. Só quem não passa por isto, é que não percebe. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 20 12 eu por vezes tenho os alunos e os professores disponíveis a partir da uma e meia, mas 
só podem ter aulas às cinco horas porque até essa altura eu não tenho salas livres. 
Claro que isto provoca grandes dificuldades e ninguém quer ter aulas no último bloco 
porque dizem que elas já não rendem, então os de Matemática queixam-se imenso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 23 21 nós funcionamos desde a sala de aula até casa do aluno, sempre de uma forma 
informatizada, portanto, os sumários são informatizados tudo isto é uma, é uma 
máquina e é um processo que circula on-line e que às vezes tem areiazinhas e eu gosto 
de saber quando as coisas não funcionam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 23 22 Através da chefe dos serviços de administração, ela vai tentando resolver. Mas tem uma 
particularidade: nós funcionamos muito em conjunto e felizmente duma forma muito leal, 
muito aberta. Não há nada que ela resolva que não me consulte, mesmo que sejam 
coisas, às vezes, triviais, mas convém trocarmos sempre opiniões sobre todos os 
assuntos. E a este nível eu procuro ter sempre uma opinião sobre as coisas e de 
procurar ajudar; e o contrário, é exatamente a mesma coisa. A senhora que é 
muitíssimo competente mesmo, não toma uma decisão, às vezes, sem me falar. Eu às 
vezes nem sei muito bem qual é o assunto, mas ela vai-me colocando os dados, os 
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documentos, etc, “Está a ver? A solução a adotar, a melhor é se calhar esta, mas o que 
é que acha?” E eu naquele momento e ao longo de vinte anos, se calhar, fui adquirindo, 
por causa dela, esses conhecimentos todos sobre áreas que se calhar não eram 
aquelas com que me devia preocupar. Tenho adquirido esse know-how muito 
importante, que é sempre trocar impressões sobre todas as coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 24 14 Do ponto de vista administrativo e financeiro sou muito mais rigorosa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 25 9 havia um projeto global de escola que apostava na modernização administrativa. Esse 
colega que já se reformou estava muito com a componente dos serviços administrativos 
e, portanto, a modernização, a informatização. Fomos pioneiros nisso, logo no princípio 
dos computadores e implementou-se isso, modelos de gestão também integrada, esta 
coisa dos que agora está aí muito badalado agora dos cartões magnéticos, eletrónicos, 
e não sei quantos. Nós fomos das três escolas a nível nacional, que começámos com 
esse modelo, já há mais de dez anos, com uma entidade de Aveiro 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 27 13 usando a comparação com a família, eu em dezembro tinha dificuldades em gastar o 
orçamento. Poupava, poupava, mas não o mandava para Lisboa. Em dezembro, nesses 
quinze dias de interrupção letiva, eu e os meus colegas vivíamos numa azáfama para 
gastar o dinheiro, para não o mandar para Lisboa. Olhe, este espaço aqui onde estamos 
é emergente daí, tem muitos anos. Foi quase a primeira escola do distrito a ter um 
auditório. Isto tem muitos anos, mas foi com essas verbas; eu dizia aos colegas, temos 
que poupar, temos que apagar as luzes, temos de poupar a água, não podemos gastar 
papel à toa, temos que controlar isso tudo porque eu acho que esses recursos são 
importantes para a escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 29 13 há um longo projeto que foi lançado este ano e que é, precisamente, criar uma 
estrutura, um sistema integrado de comunicação na escola, que é fundamental. A 
informação e a comunicação são fundamentais e, realmente, vamos tentar criar um 
sistema para que estes circuitos de informação e de comunicação sejam mais fluídos e 
mais fáceis. Sabes que nós trabalhamos muito através de mails. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 30 11 Depois há toda uma reforma, desde emails a formas de comunicação interna. Também 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

houve uma certa resistência, ainda atualmente há mas, de certa forma, menor. Um caso 
concreto que aconteceu há pouco tempo: na revisão do regulamento interno criámos um 
sistema de emails internos, todos os professores tinham um email personalizado da 
escola e a comunicação passa a ser feita por email. Está no regulamento interno que vai 
ser aprovado precisamente essa questão, os professores terão de consultar o seu 
email. Houve logo alguém que disse “Mas porque é que eu tenho de ir ver o email? Eu 
tenho nada de ir ver o email.", porque não sei quê, não sei quê. Há uma certa 
resistência a mudar mas as coisas têm, gradualmente, vindo a ser implementadas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 35 8 Com o Conselho Administrativo não tenho problema nenhum; o chefe dos serviços está 
a funcionar em pleno porque tem a máquina oleada. É fácil, esta escola funcionava três 
anos sem Conselho Executivo, sem problema nenhum. Porque a máquina está a 
funcionar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 39 18 que, é esta a ideia que eu tenho e não me conseguiram provar que há melhor. Eu, com 
todo o respeito que tenho pelos meus colegas de Educação Física, por exemplo, ou de 
Educação Tecnológica, não acho que as condições de trabalho deles ao nível de 
número de horas semanais, o número de turmas e o número de alunos, devessem ser 
as mesmas dum colega da área de Português, que tem um trabalho completamente 
diferente, que têm uma sobrecarga de trabalho. Se quiser, para desenvolver um 
trabalho positivo com os alunos tem, constantemente, trabalho para fazer. Quando falo 
Português, também posso falar de Matemática ou de Físico-Química, etc. Embora, nas 
Ciências as coisas sejam um bocadinho diferentes porque um professor neste 
momento, no secundário de Ciências, com duas turmas fica com o horário completo. 
Digamos, que em última análise, ele pode ter 56 alunos no máximo, regra geral nem os 
tem, mas pronto, enquanto, que um professor de Português, por exemplo, pode ter 125. 
Como é comparável uma coisa com a outra? Eu na minha escola o que eu tenho 
procurado fazer é, na distribuição de serviço, deixar para estes grupos disciplinares 
aquelas áreas que depois podem ser rentabilizadas neste trabalho. Por exemplo no 
Estudo Acompanhado. Procuro deixar o Estudo Acompanhado ao nível do 9.º ano, do 
8.º e do 7.º para os grupos de Português, da Matemática, do Inglês, da Fisíco-Química, 
porque são disciplinas onde o trabalho pode ser complementado com trabalho da 
disciplina e pode ser rentabilizado. É evidente que nós temos um conjunto de linhas de 
orientação próprias para cada uma destas áreas: Estudo Acompanhado, Formação 
Cívica e Área de Projeto, mas também deixamos este espaço para que o professor da 
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disciplina, porque sabemos destas dificuldades, possa efetivamente desenvolver outro 
tipo de atividades complementares porque achamos que isso que é, de facto, 
fundamental. E só não podemos ir mais longe porque as medidas que têm sido 
tomadas, sistematicamente, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 41 9 Nós aqui na escola estamos a trabalhar através de gestores de processos, ou seja, 
cada funcionário tem um conjunto de professores, um conjunto de pessoal não docente, 
um conjunto de alunos, ou seja, um conjunto de turmas. Isto para quê? Para que 
quando a escola entra em período de férias eu não possa ficar com processos parados, 
ou seja, a primeira coisa que faço é “Este funcionário entrou de férias, os processos 
dele durante este período passam para ti”. Portanto, então tenho sempre os 
vencimentos tratados de toda a gente e nunca tenho problemas. O problema em muitas 
escolas, que eu senti, e senti isto durante o curso de formação, quando tentei perceber 
como é que algumas das escolas funcionavam em termos dos serviços administrativos, 
vi que efetivamente trabalhavam por setores e eram sempre um problema quando 
aquela determinada pessoa daquele setor ía embora de férias, aquilo parava. Quando a 
tesouraria ía embora deixava-se de pagar, quando a da contabilidade se ía embora 
deixava-se de fazer contabilidade (...) e isso não é exequível. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 42 8 se eu tivesse que dizer, que elencar que estabelecer qual é a minha tarefa dominante 
eu diria que é falar com as pessoas, é mobilizar recursos humanos, gerar consensos, é 
mobilizar as pessoas para elas fazerem. Esse é que é o nosso trabalho, de acordo com 
o que nós pensamos que deve ser a direção da escola. Incluo neste pacote todas as 
pessoas, eu tanto falo com os meus colegas… Aliás eu não abdico deles 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 43 4 Nós decidimos informatizar a escola, arrancámos com pautas em formato eletrónico. 
Começámos a fazer formação de professores e em 2001 nós fomos a primeira escola 
de Portugal, e que eu saiba da Europa, nesse ano em Itália iam fazer uma experiência 
piloto em algumas escolas, de utilizar sumários eletrónicos, disponibilizando a 
informação do que se passava nas turmas das escolas públicas às famílias. Nós 
fizemos, não havia programas no mercado, fizemos um protocolo com a Universidade 
Católica, houve um professor que aceitou o desafio, engenheiro Serol, não sei se 
conhece, que é o responsável pela informática na Universidade Católica. Ele promoveu 
um programa que nós experimentámos aqui, um programa chamado sumários digitais, 
em que garantia todas as formalidades do livro tradicional de ponto e permitia a abertura 
da escola ao meio, aos pais, aos alunos, aproximando a administração dos cidadãos. O 
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programa favorecia também a gestão interna para efeitos de planificação, de avaliação, 
etc. Então nós o programa experimentalmente em 2000 e em 2001/2002 lançámos o 
programa “Sumários Digitais” na escola. Para isso tivemos de colocar um computador 
em cada sala e uma rede informática com servidores, que cobrisse toda a escola, com 
IP fixo para disponibilizar online, em tempo real, toda a informação. O Ministério da 
Educação estava sensível a essas mudanças mas não tinha também muitas ideias. 
Uma vez passou uma inspetora por cá, fazendo uma inspeção de rotina e pediu o livro 
de ponto. Eu disse-lhe: “Olhe, o nosso livro de ponto é digital. Nós já não compramos o 
livro, temos um programa que fizemos e continuamos a desenvolver, com a 
Universidade Católica, que garante todas as formalidade do livro de ponto e permite que 
os pais e os alunos em casa possam ver os sumários, a agenda da turma, os materiais 
utilizados na aula, aconselhados, em base de dados, e permite-lhe ter acesso também a 
toda a sua informação, a todos os dados que estão á guarda da escola, em formato 
digital: o registo biográfico, os horários e o histórico”. A inspetora foi muito simpática, 
disse que tinha de por isso no relatório porque não sabia se era legal, nem lhe cabia 
isso a ela, mas tinha de o registar. Ela fez o registo, a Inspeção mandou para a Direção 
Regional, a diretora regional acho por bem enviar para o secretário de estado, com uma 
nota da dizer que a escola tinha substituído os tradicionais livros de ponto e que, 
certamente, outras escolas a seguiriam e que era importante saber se era legal ou não e 
se era preciso mudar a legislação ou mudar esta prática da escola. O secretário de 
Estado também não sabia e pediu uma auditoria e foi feita , então uma auditoria para se 
ver a consistência e a segurança do programa, se os dados podiam ser manipulados, se 
marcava a assiduidade e a pontualidade o professor, quem é que podia aceder e como. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 43 5 A Universidade Católica fez um protocolo connosco, que o assinou foi a vice-reitora, e 
havia um professor que era o responsável, o engenheiro Serol. Eu era o responsável 
aqui da escola. Entretanto no decurso da auditoria caiu o governo e o novo governo 
passado umas semanas ou uns meses, não sei recebeu o relatório do auditor e o novo 
secretário de estado fez um despacho a dizer que concordava com a iniciativa e que tal 
foi comunicado à Direção regional e às escolas. O auditor tinha concluído que não era 
necessário mudar a legislação e que o próprio conceito de livro tinha evoluído e que o 
livro da Imprensa Nacional podia ser substituído por suporte digital e que o programa 
era sólido, que era muito mais eficaz e que permitia aproximar a administração dos 
cidadãos. Claro que houve resistência de alguns professores mas, a partir do momento 
que houve o despacho, tive ainda mais autoridade para obrigar toda a gente a fazer sem 
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contestação. Hoje ninguém passa sem os sumários digitais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 48 13 O pessoal não docente está sem chefe há seis ou sete anos, o que obriga a uma gestão 
muito mais direta e nos serviços administrativos vou no quinto chefe, o que também me 
obriga a uma intervenção mais direta, o que obriga a ter o POPH a estar centralizado no 
Conselho Executivo, uma parte do trabalho no Conselho Executivo, o que é um peso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 49 13 Desenvolvo essencialmente na área financeira. Depois faço muito uma coisa que, se 
calhar, não devia fazer, mas faço-o por personalidade. Sou eu que trato os assuntos 
complicados com os alunos e os encarregados de educação. Dizem que eu tenho uma 
veiazita diplomática e trato tudo o que extravasa dos diretores de turma. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 50 5 estamos a tentar contractar uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica do âmbito 
do PTE e administrativa, financeira, para nos ajudar naquilo em que não estamos 
preparados para responder. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 51 10 Hoje em dia a secretaria, muito a secretaria, vive totalmente dependente de nós e como 
houve muitas mudanças... Aqueles elementos antigos que nós tínhamos na secretaria, 
que também nos davam alguma tranquilidade, já não existem. Isso é outra dor de 
cabeça. (...) Foram substituídos por contratos individuais de trabalho e, portanto, vivem 
muito dependentes: “Faço isto? Faço aquilo?” Aquelas coisas que podiam, às vezes, ser 
eles a dizer, não, somos nós. Eu chego ao ponto de ter de fazer contagens de tempo de 
serviço e não digo fazer vencimentos, mas verificar algo aí também. (...) Temos menos, 
ou pelo menos eu tenho, menos confiança nos serviços que tenho, pela insegurança 
que elas demonstram, por algumas asneiras que temos vindo a detetar. Eu tenho 
alguma felicidade em detetar asneiras a tempo de as corrigir, parece que elas quase me 
vem ter às mãos. Isso cria-me algum stresse. Tenho essa preocupação que me ocupa e 
rouba muito tempo e que às vezes não se coaduna com estas interrupções. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 

Delta 52 9 Conselho Administrativo? 
Não senti grandes diferenças, aliás, é tal e qual a mesma coisa. 
P.: De que é que tratam normalmente? 
Fazemos aqui o que é costume fazer-se. No fundo, temos de controlar o orçamento, 
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humanos, materiais e financeiros vemos as faturas que vão chegando, ver o que é que é possível pagar, o que não é 
possível pagar. Eu sou um bocadinho indisciplinado a esse nível. Tenho mais ou menos 
uma ideia das várias rúbricas e do dinheiro que tenho em cada rúbrica e quando me 
vêm pedir autorização para uma compra eu consigo ver, mais ou menos, na cabeça se 
sim se não, se se encaixa ou não. E tem batido certo, não consigo fazê-lo ao cêntimo 
mas em termos de grandes valores consigo ter uma noção do dinheiro que há em cada 
rúbrica. Mais uma vez há pouca formalidade nessa relação. Tivemos um processo 
complicado este ano que foi o facto de eu na direção ter mantido os mesmos colegas, 
ou seja, cooptei os dois vice-presidentes que tinha no Executivo e cooptei os dois 
assessores, mas mudei a minha colega que era vice-presidente trocando com o que era 
assessor. Por isto tenho tido um trabalho acrescido de passar a informação do 
administrativo ao colega que não dominava essa parte. Depois também tive outro 
problema que foi o chefe dos serviços administrativos que passou a ser outra 
funcionária. Houve concurso. A pessoa que estava não quis concorrer e quem se 
candidatou foi a tesoureira. Se ao nível de contas estou descansadíssimo, há outra 
parte toda que está a descoberto que ela não dominava e que, agora, a pouco e pouco 
tem de se ir habituando. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 54 6 Os professores, como os médicos, são duas classes profissionais que nós não 
conseguimos que se interessem pela legislação. Se não for o sindicato é a estrutura 
diretiva que os informa. Já tenho dito (...) isto aos meus professores: “Vocês reparem 
uma coisa, se eu quiser puxar a brasa à minha sardinha, eu interpreto a legislação como 
eu quero, se os sindicatos quiserem puxar a brasa à sardinha deles, interpretam a 
legislação como eles querem, e entre estas duas situações qual é que vocês escolhem? 
Vamos ver, a gente tem que ter o conhecimento daquilo para poder distinguir o trigo do 
joio, e saber quando é que eu vos estou a enganar e a roubar horas e a explorar, e 
quando é que o sindicato está a querer angariar mais sócios. Portanto, vocês têm que 
ter o cuidado de ler a legislação.” Mas as pessoas perdem-se aqui dentro, sobretudo os 
colegas do 1.º ciclo (...) [por ter sido] a delegação escolar a preocupar-se por eles 
naquilo que era o seu aspeto profissional. Tanto que há pessoas do 1.º ciclo com o 
tempo mal contado, que eram enganadas e não davam por ela. (...) O mesmo nas 
secretarias das escolas, talvez um bocadinho menos porque cada um dos funcionários 
tem menos professores do que uma delegação escolar, mas mesmo assim nós próprios 
cometemos erros. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 54 7 se eu tivesse necessidades do ponto de vista pedagógico para dar respostas e se 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

houvesse uma entidade que me desse essa resposta, isso era ótimo, era excelente. 
Mas isso não existe, o que existe é eu por ter mais um miúdo com necessidades 
educativas e precisar de mais um professor e pensar quem mo dá. Ninguém mo dá. 
Dizem: “Gere lá essa coisa e tal.” Isto não é agora do PEC, isto é desde sempre. “Gere 
lá essa coisa que a gente não tem dinheiro.” Neste momento o meu auditório está 
completamente degradado, os miúdos têm lá aulas normais porque tenho a escola 
superlotada e “É pá pois, olha, paciência, eles que escrevam no colo.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 54 8 sente necessidade duma certa autonomia financeira e administrativa? 
Ou essa autonomia financeira e administrativa ou então que houvesse uma entidade 
que pegasse nisto para responder a sério, não era para responder a brincar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 56 23 As pessoas têm na componente de estabelecimento, aquilo que eu chamo um teto. O 
teto é o trabalho da equipa pedagógica. Todos os diretores de turma e os seus 
secretários, têm meio bloco da sua componente não letiva, quarenta e cinco minutos, no 
seu horário, com funções administrativas. Os departamentos que integram os diversos 
ciclos de ensino fazem a gestão dos grupos de trabalho efetivo para o qual têm meio 
bloco da componente não letiva, tendo em conta que desejamos que o trabalho das 
equipas pedagógicas seja diferenciada no Agrupamento e seja atribuído meio bloco da 
sua componente não letiva funcione em equipas pedagógicas, gerindo o trabalho 
essencial e não os quarenta e cinco minutos. (...) Então temos, desde o tal gabinete de 
apoio temporário, o que dava as horas de articulação com os tais educadores especiais, 
fora os novos programas de Português, os novos programas de Matemática,   o centro 
interativo de investigação científica, as coordenações de ciclo, as formações de 
departamento, as formações de estabelecimento, a situação dos professores relatores, 
a situação dos projetos e clubes, (...) [tudo programado e atribuído] às pessoas pelos 
respetivos coordenadores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

Delta 59 10 Não trabalhamos no POC e não temos uma contabilidade de custos. Não temos e não 
temos porquê? Nós temos cinco pessoas na secretaria, a nossa atual chefe, em regime 
de substituição, era a responsável pela reprografia da escola e eu fui buscá-la. Portanto, 
fez o 12.º ano, passou para a secretaria, assistente principal, de repente não tenho 
chefe, vai ela, pronto. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 59 11 Nós não fazemos horários aqui a pensar muito nessas pessoas, elas sabem claramente 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.01 Administrativo e 
Financeiro\Gerir os recursos 
humanos, materiais e financeiros 

isso. Aliás houve anos em que tive uma equipa que fazia horários e no ano em que eu 
percebi que as pessoas primeiro, era nesta sala, cozinhavam os seus interesses foi o 
ano em que acabou essa equipa. Deste então somos nós que os fazemos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Balanço e opinião 
global 

Delta 19 12 eu costumo dizer que aquilo que mais me aflige é não ter tempo para a gestão 
pedagógica da escola. Eu penso que isso é transversal a todos os meus colegas, uns 
dão-se mais ou menos conta, mas nós estamos cada vez mais imiscuídos em tarefas 
burocráticas e o acompanhamento da gestão pedagógica da escola, muitas vezes, eu 
não digo que fique de lado, mas é um pouco descurada.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Balanço e opinião 
global 

Delta 19 13 o importante para as escolas é assumir a gestão pedagógica. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Balanço e opinião 
global 

Delta 25 10 Na parte pedagógica é o mais difícil mexer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Balanço e opinião 
global 

Delta 50 6 o nosso volume de trabalho não é com as questões pedagógicas. Neste momento, 
começa a ser com as questões de natureza administrativa e financeira, e depois temos 
que ter um cuidado acrescido, porque se falha qualquer coisa, enfim, é muito 
problemático para a vida da escola e para a vida das pessoas, não é? As questões 
jurídicas, questões financeiras, muitas técnicas, muitas, muitas e por isso é que a 
medida de assessoria foi uma medida maravilhosa do ponto de vista do funcionamento 
das escolas. Claro que houve escolas que usaram horas de assessoria para dar a 
professores, professores para poder assessorar lá. Nós não, nós foi para assessorias 
técnicas, estamos a tentar contractar uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica 
do âmbito do PTE e administrativa, financeira, para nos ajudar naquilo em que não 
estamos preparados para responder 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 07 26 Fiz grupos de trabalho em que às terças de manhã, por exemplo, estive desde 
novembro, todas as terças reunida com mais três colegas para elaborar o projeto 
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atividade\02.02.02 
Pedagógico\Conceção de 
documentos orientadores 

educativo. No outro dia de manhã foi para elaborar o projeto curricular da escola com 
outro grupo de trabalho. Às quintas à tarde reunia com o grupo da avaliação interna. 
Portanto esse trabalho duro: no projeto educativo, no projeto curricular da escola e na 
avaliação interna, são três grupos de trabalho em que eu faço mesmo questão de estar 
presente, porque acho que são documentos estratégicos de liderança duma escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Gestão do currículo 

Delta 02 23 definir muito bem metas para anos de escolaridade, eu acho que isso é fundamental. 
Nós aqui na escola procurámos fazê-lo dentro daquilo que são os campos de manobra, 
de, flexibilidade que o currículo nos dá, mas, obviamente, que se for feito de uma outra 
forma é feito com uma outra cientificidade que nós não somos capazes de fazer e com 
algumas intervenções pontuais na organização do horário dos miúdos, isto é, na gestão 
dos tempos deles.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Gestão do currículo 

Delta 07 27 A  Área de Projeto aqui está organizada duma maneira diferente das outras escolas e, 
portanto, a forma como eles se organizam exige muito da própria Direção. Querem que 
nós estejamos presentes em quase tudo, aliás mesmo em termos de temas, consultam-
nos: “Ó professora, vamos fazer um raid de escola e tal” e as colegas muitas vezes, 
também é verdade, empurram para a direção, é muito engraçado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Gestão do currículo 

Delta 08 15 estive metido até ao tutano, em conjunto com os meus colegas, na área de projeto. Foi 
uma primeira experiência que nós tivemos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 02 24 Eu tenho criado a nível de regulamento interno um conjunto de estruturas que não são 
aquelas que a lei prevê, são estruturas de gestão intermédia, e, portanto, eu reúno com 
os coordenadores dessas estruturas... (...) são as chamadas Estruturas de Supervisão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 02 25 “Então, vocês acham que as pessoas com mais experiência, devem ser diretores de 
turma?” Isto dá-me logo uma capacidade de intervenção, quando eu for dizer a A ou a 
B, que não quer ser diretor de turma, porque já tem estatuto para não ser diretor de 
turma, que isto é um dos argumentos, e vai aí às escolas e são os mais novos que são 
diretores de turma. Aqui na escola não. Eu só dou uma direção de turma a um professor 
que não conheço, se não tiver outro a quem dar, porque senão eu não dou, e eles 
sabem que é assim e porque é.  
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 02 26 “Então, vocês acham que as pessoas com mais experiência, devem ser diretores de 
turma?” Isto dá-me logo uma capacidade de intervenção, quando eu for dizer a A ou a 
B, que não quer ser diretor de turma, porque já tem estatuto para não ser diretor de 
turma, que isto é um dos argumentos, e vai aí às escolas e são os mais novos que são 
diretores de turma. Aqui na escola não. Eu só dou uma direção de turma a um professor 
que não conheço, se não tiver outro a quem dar, porque senão eu não dou, e eles 
sabem que é assim e porque é. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 02 27 Nós temos um momento no final do ano, de dois dias, em que que nós fazemos o 
balanço da escola, de toda a atividade do ano, em que todos têm um momento, todos 
os professores têm um momento para falar, se quiserem, de uma forma organizada e 
onde os coordenadores e os coordenadores dos projetos apresentam os balanços. 
Outra equipa que eu tenho é de coordenação de projetos, de desenvolvimento de 
projetos, e depois todos, individualmente, dizem o que quiserem dizer. E nós, nesse 
balanço desse ano, que é sempre no início de julho, avaliamos todas as medidas que 
tomámos para trás. Se resultaram continuam, se não resultaram não continuam, se 
resultaram nisto e não naquilo, então, introduzimos estas alterações. É o nosso 
momento de balanço. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 02 28 Nós temos aqui um processo de assessorias muito desenvolvido. Ao fazermos uma boa 
avaliação de componente não letiva, os professores em vez de andarem aí a fazer 
outras coisas que a gente não sabe o que são, estão todos em assessoria em sala de 
aula com outros colegas e são eles que se organizam. Eu dou-lhes a componente letiva 
para a mão e eles organizam-se, porque já ganhei este grau de confiança, porque se 
também, se eles me chegarem com as assessorias com as horas marcadas em sítios 
que não me servem para nada, eu digo: “Olha, vê lá isso outra vez.”, não é? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 02 29 Mas não é preciso porque já depois de terem os horários vêm ter comigo e dizem: “Olha 
lá, se me mudares esta hora para aqui, que aqui não está a fazer nada, estou ali na 
Estudoteca mas posso ir fazer assessoria ali que eles precisam, é um 5.º ano.” Portanto, 
este é o princípio; toda a gente aqui dentro na escola sabe que as minhas decisões são 
sempre nesse sentido  não há nenhuma que ceda a isso. Claro que se fulano precisa 
daquilo também sou humana, não é? E sei que os professores e qualquer profissional, 
não é só os professores, precisam de ter estabilidade emocional e até às vezes familiar 
para poderem produzir melhor, não é? 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 02 30 nada sai das minhas mãos em termos de distribuição de serviço e de elaboração de 
horários, as duas colegas que fazem os horários trabalham permanentemente comigo, 
eu não faço os horários no computador, são elas que fazem, mas elas telefonam-se de 
cinco em cinco minutos: “Delta 2, há aqui uma coisa que não cabe aqui, podemos fazer 
desta forma?” e vou sempre ver se aquilo prejudica. A gente olha e vê perfeitamente 
que os horários são feitos com muitos critérios, mas o critério: aluno não está em 
primeiro lugar; aqui não acontece e eles sabem isso. Quer dizer, e portanto, esse é um 
princípio de que eu não abdico, eu acho que todas as decisões numa escola são 
pedagógicas, têm que ser pedagógicas e tem que ser no sentido de melhorar a 
aprendizagens dos alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 02 31 Aqui na escola nunca foi ninguém eleito para nada que não fosse porque o grupo 
achava que ele era o indicado, até conversavam comigo antes sobre quem é que vai.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 04 12 hoje, como Diretor, sou coordenador de vários projetos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 04 13 tenho as estruturas intermédias já com autonomia, com caráter de decisão, com uma 
enorme liberdade de ação. Isso deixa que eu me aplique noutros domínios e a escola 
autorregula-se. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 06 16 Eu tenho feito um esforço no sentido de autonomizar as estruturas intermédias. Estou a 
falar dos coordenadores de departamento, dos coordenadores pedagógicos, mas 
também dos diretores de turma, e de outras estruturas que nós temos. A nossa 
organização tem ainda outros departamentos como por exemplo o de Apoio e 
Orientação Educativa dos Alunos que trata disso mesmo e de problemas de ordem 
disciplinar que surgem no dia a dia da escola. Quando um professor põe um aluno fora 
da sala um funcionário vai levá-lo a esse departamento que analisa o que se passou e 
verifica se é possível o aluno voltar à sala de aula ou se deve ir para a sala de estudo e 
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tem lá um trabalho para cumprir até ao fim da aula. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 06 17 temos outro departamento o Departamento de Atividades de Desenvolvimento 
Educativo que se preocupa com questões como a rádio-escola, o baile de finalista que 
fazemos no final do ano, ou a participação nas mais variadas atividades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 07 28 dentro dos professores, há a referir a enorme importância que as lideranças intermédias 
têm [e] nomeei-as sim senhor. (...) Não abdico dessa situação, mas também vou prestar 
contas dessas minhas decisões. E, portanto, também estou cá para prestar contas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 08 16 não existe no ensino da música uma cultura de ensino, digamos assim, que exija a 
monotorização permanente das aprendizagens. Implementar um sistema de 
monitorização permanente das aprendizagens é uma tarefa urgente neste tipo de ensino 
para que a qualquer pergunta possa ser dada uma resposta no plano pedagógico e não 
no plano das convicções. (...) Há uma margem de subjetividade, mas a objetividade 
deve ocupar o grosso das preocupações pedagógicas nestas escolas. Essa é uma 
cultura que falta implementar nesta como nas outras escolas de música no país e que 
nós temos vindo a tentar implementar através da criação de órgãos de articulação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 08 17 A nossa estrutura escolar não está organizada como a estrutura lá fora. Nós não temos 
turmas, nós estamos organizados em departamentos curriculares em que existem 
depois conjuntos de instrumentos, uma grande dificuldade em articular as 
aprendizagens das crianças neste contexto, temos que inventar. Este ano temos um 
novo modelo organizacional, estamos a trabalhar nisso, mas não tem sido fácil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 09 7 o que nós fizemos foi tentar, o que não é fácil, o máximo de união entre os diversos 
ciclos. Havia sempre aquela história de deitar a culpa para os que estão atrás: os do 1.º 
ciclo é o pré-escolar, os do 2.º é o 1.º ciclo, os do 3.º é o 2.º, mas nós tentámos 
contrariar isso fazendo com que as pessoas tivessem uma articulação melhor. A melhor 
forma foi centrar tudo aqui. Nós não permitimos que reúnam nas escolas, para que não 
se formem grupos entre eles. Então as reuniões são aqui para partilhar experiências. 
Aqui contacta o 1.º ciclo com o pré-escolar, com os outros ciclos. Já todos se 
conhecem. Mesmo os coordenadores já têm uma sala e um horário conjunto para 
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reunirem todos os coordenadores, desde o pré-escolar ao 3.º ciclo. Isso faz com que as 
pessoas comecem a conhecer mais os trabalhos uns dos outros. (...) Nos primeiros 
anos isso não estava muito bem implementado, mas começámos a ver e a sentir essa 
necessidade e começámos a falar mais em Agrupamento em vez de falarmos em 
escola, fazer com que houvesse uma sintonia entre todos e que não houvesse 
diferenças. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 11 14 Tem bons coordenadores de departamento, boas lideranças intermédias? 
Tenho duas boas e duas menos boas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 12 13 O problema que estamos a atacar agora é o da cooperação entre os docentes, é um 
problema que temos de resolver porque há muito trabalho individual (...), quero que eles 
cooperem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 12 14 alterámos a estrutura de funcionamento dos departamentos. Eles eram sete ou oito e 
esta lei obrigou a quatro. Só que os grandes departamentos não funcionam para a 
cooperação, para a preparação de aulas e de objetivos. É esta área que me preocupa 
mais. Então tivemos de fazer uma organização por área disciplinar, para que essa área 
produza bons documentos, que também não existiam. Falo de documentos de 
programação da atividade letiva ao longo do ano, só havia documentos síntese com três 
ou quatro folhas. É necessário fazê-los de forma mais apurada para conseguirmos dotar 
a escola dos meios que estão lá nos programas. Por outro lado, assim cada um 
consegue saber o que é que se anda a lecionar e partilhar sinergias na execução do 
trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 12 15 aumentámos as reuniões dos conselhos de turma. Eu quando aqui cheguei, os pais não 
participavam nas reuniões dos conselhos de turma porque não as havia. Só havia as 
reuniões de avaliação onde eles não podem estar e fora disso não havia nenhum 
espaço. No primeiro ano dobrei o número de reuniões para criar, pelo menos três 
reuniões em que os pais fossem e agora queremos que haja cinco reuniões em que os 
pais estejam. Isto para que os problemas disciplinares sejam apurados e para que os 
pais acompanhem melhor o trabalho do docente. Penso que a partir daí, se os 
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professores souberem que os pais estão mais presentes, de certa maneira há ali um 
controle do próprio serviço educativo que prestam, com a pessoa que o recebe. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 12 16 o espaço de trabalho em reunião conjunta faz com que se conheçam uns aos outros. Eu 
tinha aqui uma situação em que as pessoas do conselho de turma só sabiam quem 
eram as pessoas da turma na primeira reunião do final do primeiro período, antes não 
sabiam quem eram. Agora sabem porque no início do ano reúnem, podem ter outros 
pontos na ordem de trabalhos, mas o meu objetivo é que se conheçam os membros do 
conselho de turma e que definam estratégias e que falem dos projetos curriculares de 
turma, se assim o entenderem. Eu sei que tem havido muitas queixas dos docentes, 
porque acham que reúnem muito. Claro, antes não reuniam nada, é chato. O facto é 
que antes não havia cooperação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 12 17 temos de trabalhar no sentido de criar um espírito de corpo. Nós temos aqui um 
problema de idades. As pessoas andam aqui nos cinquenta anos e mais, que têm uma 
organização da sua vida e uma forma de estar, enquanto que as pessoas abaixo dos 
quarenta têm outra e é difícil pô-los a fazer coisas conjuntamente. Nas festas das 
escola, claro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 14 16 eu consigo criar equipas pedagógicas em cada ano; por exemplo, o professor de 
português do 7.º ano tem os sétimos todos e isto permite criar equipas coesas, 
praticamente sempre, tento ter equipas iguais. Conseguimos criar uma hora semanal 
para reunirem todas as semanas, o que permite ao Conselho de Ano, nós aqui 
funcionamos dessa forma não é por Conselho de Turma, todas as semanas tem 
informação atualizada sobre o que se passa com os alunos. Toda e qualquer 
intervenção que seja necessária fazer é oportuna e feita quase de forma cirúrgica, o que 
permita aos colegas acertarem como vai ser a semana de trabalho. Isto dá grandes 
vantagens em termos de trabalho porque temos sempre informação fresca por parte 
deles, os problemas disciplinares são atacados semanalmente, como os professores 
são sempre iguais, se houver um aluno que não se enquadra bem na turma eu 
facilmente o mudo para outra turma sem qualquer problema. Esta é uma grande 
vantagem que nos torna mais flexíveis e mais versáteis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 

Delta 14 17 qualquer reclamação que exista, o coordenador do departamento é a primeira pessoa a 
saber, mesmo que me chega a mim eu passo-lha. 
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da gestão intermédia 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 15 14 Havia um trabalho de influência da sua parte? 
Exato, tinha que ser. Eles ficavam com a ideia de que eram aqueles em quem tinham 
votado, e eram, Tive, ao longo destes anos todos, um ao outro que não era aquele que 
eu gostaria, mas a maior parte das vezes eram. Tanto é assim que quando assinámos o 
contrato de autonomia, foi há dois anos, eu não mudei os coordenadores que estavam 
nessa altura e que continuam agora também. São pessoas com quem eu diariamente 
converso e troco ideias. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 17 18 Nesta casa, no nosso regulamento interno, já se experimentou, a questão da 
informação, da comunicação, de em primeiro lugar reunirem os coordenadores de 
departamento com os coordenadores de disciplina, e depois, então, é que se reúnem 
em plenário. Neste momento faz-se logo as reuniões em plenário, e depois, então, o 
coordenador de disciplina vai tratar, aspetos mais relacionados com a disciplina, mais 
específicos, com o seu grupo à parte. Mas, eu sinto que isto ainda não...não...(...) e 
puxo um bocadinho por a cabeça, não vejo como é que esta coisa ainda pode, pode 
funcionar melhor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 19 14 Eu penso que se tivesse conseguido nomear os diretores de turma que eu quero e não 
aqueles que é necessário para completar as 22 horas dos horários, pessoas com 
formação adequada para também saberem qual é a sua missão e o seu papel, e quem 
diz os diretores de turma, diz os coordenadores de departamento, faria com que a 
escola  funcionasse muito melhor.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 19 15 Porque lá está, não há formação. É assim: as estruturas intermédias ainda não 
funcionam bem. Antigamente, há uns 10/15 anos, houve alguma formação nesse 
sentido, recentemente tem-se feito pouco, este ano fez-se, por exemplo, formação para 
a avaliação dos professores, desenvolvida pelo ministério da educação, mas não 
passou disso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 26 11 eu tenho os coordenadores de departamento e o conselho de coordenadores, com 
quem reúno e com quem vou passar a reunir semanalmente. A partir deste grupo vamos 
criar as assessorias, os núcleos e as comissões de trabalho necessários para agir 
reflectidamente. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 29 14 tens tido uma relação direta com todos os elementos das coordenações, grupos 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

disciplinares... 
Todos, todos, isso passa tudo por mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 30 12 uma coisa que eu fiz foi distribuir competências, ou seja, a escola estava habituada a ter 
tudo centralizado no Conselho Executivo, ou seja, tudo o que era convocatórias era 
sempre o Conselho executivo que fazia. Isso comigo acabou, cada coordenador é 
autónomo, há linhas orientadoras que saem de cima e a partir daí eles é que definem os 
timings de reunião, quando é que devem reunir, quando é que não devem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 30 13 promoveu as lideranças intermédias. 
Exatamente, promovi. Isso foi bastante difícil e continua ainda a ser uma das grandes 
dificuldades atuais da escola porque não é fácil encontrar lideranças intermédias. É 
assim: quando é para assumir responsabilidades, seja o que for, tentam sempre 
empurrar para cima. Isso é um hábito péssimo “Ah, devias ser tu a decidir ou a fazer”; 
“Eu? Eu não, tu é que és o coordenador, tu é que tens de fazer isso”. Há essa 
tendência. Portanto, essa questão da liderança intermédia é uma questão que eu 
considero fundamental e, aliás, no projeto que neste momento tenho, vai ser 
fundamental, esse assumir de responsabilidades. É fundamental as pessoas assumirem 
os seus cargos, responsabilizarem-se pelos cargos. Isso foi uma luta complicada no 
início porque as pessoas não queriam assumir; estavam habituadas a que fosse tudo 
centralizado; agora acabei com isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 33 13 Senti-me um bocado frustrada no fim do ano, de repente (...), porque de repente os 
professores, os diretores de turma, sobretudo, começaram a sentir que ao haver 
insucesso nos seus alunos eram eles que estavam em causa, mais uma vez, no fundo, 
o paradigma errado, não é? E então começam-me a votar notas para os miúdos 
passarem com cinco negativas (...). Bem eu fiquei passada. Eu não sou nada destas 
coisas e obriguei a repetir um conselho de turma. Nunca fiz isto, mas um dos que estava 
em causa, o miúdo estava inscrito no projeto daquelas turmas de percurso alternativo, 
porque se considerou que era a solução para ele e para outros, não é? Entretanto 
chamámos a mãe, a mãe assinou achou que, sim senhora, era uma boa hipótese, até 
porque também temos um projeto giro nesse com, com colaboração da Esco e da 
escola agrícola. Portanto eles têm uma interação, não é só para promover depois a 
continuação em termos de formação profissional. No fim de metermos todo o processo, 
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nós mandamos os nomes dos miúdos, as oficinas, e no fim o miúdo passa com cinco 
negativas e quatro negativas às disciplinas nucleares, portanto, no fundo, põe até em 
causa também a própria turma, não é? Quando vejo aquilo chamo alguns colegas, 
começamos a abordar a situação porque não tem lógica nenhuma. “Ah mas houve 
outros que foram as notas votadas, os meus não são menos que os outros”. Quer dizer, 
não se está a ver sequer o bem do miúdo. Quem é que está aqui em jogo? Fiz um 
Conselho Pedagógico. 
P.: A questão do rigor novamente. 
Eu refilei tanto naquele Pedagógico. “Mas que é isto?”; “Ah, mas a legislação é que 
permite.”; “Mas qual legislação? Então onde é que está a nossa ética profissional? Onde 
é que está aqui o nosso profissionalismo? Nós somos o quê? O que é que somos aqui? 
Tenham paciência, eu estou aqui a ver, não posso admitir isso. Eu não admito isso.” Até 
porque repare, o miúdo chegava-se ao Natal e tinha oito ou nove negativas e a mãe 
vinha-me cá, com toda a razão, e dizia-me assim: “Mas eu assinei para ele ter outro 
percurso.” Depois não se pode apagar com uma borrachinha e voltar atrás, as coisas 
não são assim, a vida das pessoas não se joga dessa maneira. Portanto, foram 
situações assim de tensão que houve agora no fim do ano, com a situação de que os 
professores começaram a achar que o que estava em causa eram eles. Para mim não 
tem cabimento, acho que as pessoas têm que ter o mínimo de rigor, até porque depois 
como é que para o ano conseguimos agarrar as crianças, não é? “Ó pá, então eu tive 
não sei quantas negativas e passei. É pá não te rales, que isto não é preciso estudar 
nada que eles passam-nos todos.” Isto é mesmo assim, eu tenho noção que é o que 
está a acontecer no país. 
P.: Isso chocava com dois dos seus princípios: ética e rigor, verdade? 
Pois claro, sem dúvida. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 35 9 quando havia a “outra” organização pedagógica, a dos diretores de turma, nós 
entendemos que o coordenador de ciclo tem uma função principal: no 1.º ciclo a 
coordenação dos professores titulares de turma, no 2.º e 3.ºciclos os responsáveis pela 
coordenação da turma, ou seja, a coordenação dos diretores de turma. (...) [Esta 
organização pedagógica] traz mais-valia porque os diretores de turma têm atrás de si 
um projeto curricular de turma, que tem de ser articulado com o projeto curricular de 
Agrupamento. Esta articulação é fundamental. Se não tiver um órgão pedagógico com 
um elemento que faça essa coordenação, a coisa não funciona ou então funciona aos 
solavancos. Repare, eu tenho um Plano Anual de Atividades que envolve mais de 
duzentas atividades ao longo do ano, se não estiverem devidamente articuladas, corro 
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sérios riscos de não acompanhar devidamente. Se não tiver um órgão pedagógico com 
um elemento que faça essa ponte, a coisa não funciona ou então funciona aos 
solavancos. Repare, esta escola é uma escola de zona urbana, mas tem alunos da zona 
de pesca e da zona rural, com realidades muito diferentes dentro do espaço escolar. 
Tenho escolas do 1.º ciclo que são maioritariamente de alunos de etnia cigana e o 
projeto curricular daquela turma não pode, nem deve, ser igual ao de outra turma. Por 
isso, o coordenador de ciclo, que articula os diretores de turma é fundamental. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 35 10 São 45 professores do 1.º ciclo (...) [organizados] em dois [Conselhos de Docentes]. Um 
tem as duas escolas da zona urbana, uma com dezasseis turmas e a outra com oito. O 
outro Conselho de Docentes tem as escolas da parte exterior da cidade e envolve o 
mesmo número de professores. (...) O Conselho Pedagógico debateu e propôs estas 
coordenações. Está tudo no Regulamento Interno. Há só um coordenador de ciclo, 
coordenador de docentes, que é apoiado por quatro adjuntos, cada um deles 
correspondendo a um ano de escolaridade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 39 19 reservo para mim, fundamentalmente, a área pedagógica. 
Sempre [presidi]. E sempre lia as atas todas dos conselhos de turma, por exemplo. Essa 
área pa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 44 10 eu agora procuro um bocadinho nas lideranças intermédias, dispor de gente mais 
autónoma, mas o que é facto, é que tem que, não pôr uma rutura completa, mas por 
uma questão estratégica e gradual, tentar ter pessoas que pensem, que me ajudem a 
pensar, que me proponham soluções e não que estejam à espera que eu diga isto ou 
aquilo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 44 11 Nós [1.º ciclo] já tivemos diversos modelos, por exemplo por núcleos, onde se 
agrupavam escolas, de uma determinada localidade e afinidade, até que já não havia 
razão de ser e acabámos com essa metodologia. Funcionamos sim, nalguns nichos 
mais pequenos, não por núcleos de localidade, mas por questões temáticas ou de 
projetos. Quem trabalha esta área, há determinados núcleos que reúnem, quem faz a 
articulação de ciclos, são determinados docentes. Repartimos para que o Conselho de 
Docentes, não se reúna sempre na totalidade porque são cerca de cem docentes ou 
cento e seis. Há um momento em comum, mas depois (...) [funcionam] por temas ou por 
projetos (...) ou então um grupo que é responsável pela coordenação, e esse grupo 
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reúne e os outros são parceiros, naturalmente, mas não têm a função de conceção. (...) 
É a única hipótese, é dividir isso em grupos temáticos e que fazem a concertação em 
diversas áreas, senão era impensável. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 47 6 Faço reuniões com os delegados de cada turma em que eles me apresentam os 
problemas do funcionamento da escola, fazem sugestões de alteração do 
funcionamento e apresentam outras questões relacionadas até com os próprios 
professores. Eu e o subdiretor estamos sempre nessas reuniões e procuramos 
responder a todas as questões que eles colocam. Por acaso, agora no terceiro período 
disseram-nos que tinham visto que algumas coisas que nos tinham dito no primeiro 
período nós já tínhamos implementado e que estavam muito satisfeitos com isso. Achei 
muita piada, foi com agrado que ouvi isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 53 8 Foram [dois Conselhos de Docentes] por zonas devido à dispersão das escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 54 9 [O trabalho de articulação curricular] é feito com reuniões entre o 1.º ciclo e o 2.º, entre o 
2.º e o 3.º ciclo.  (...) Agora este ano vamos iniciar a articular a Educação Visual e 
Tecnológica, porque encontrei entre o 5.º ano e o 4.º um desfasamento qualquer, e para 
não me dizerem que: “O menino não deu isto no 4.º ano e agora tenho que estar a 
ensinar a trabalhar com régua e esquadro.” Eu disse: “Acabou-se essa conversa, já não 
colhe, a partir de agora a coordenadora vem falar convosco.” Felizmente o nosso 1.º 
ciclo, estava com muita boa qualidade e quando agora me dizem isto: “Ah, porque eles 
não sabem,”; “Não sabem? Então tratamos já disso, vamos já tratar do assunto.”, e já, 
este ano agora já vai haver uma preocupação maior. (...) Eu não quero ouvir mais dizer 
assim: “Não sabia isto ou não sabia aquilo.” porque é aquela história, o 3.º ciclo empurra 
para o 2.º, o 2.º empurra para o 1.º, o 1º para o pré-primário, para o pai, para a mãe. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 57 16 Quando existia os professores titulares, aí foi um bocadinho complicado. Porquê? 
Porque me vi forçada ir buscar algumas pessoas que não queriam. E o não querer já é 
um grendessíssimo obstáculo. Agora, a partir do momento em que passou a haver 
liberdade relativamente à nomeação, eu vou-lhe dizer que, efetivamente, parece-me que 
temos um pedagógico dinâmico, muito interventivo, sem papas na língua e isso dá luta. 
São sempre reuniões de três, quatro horas, em que saímos completamente rotos, mas 
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no final quando os colegas dizem: isto não pode ser, não pode continuar, tantas horas, 
nós estamos desgraçados, eu digo sempre: “Pois, mas a perspetiva de quem está do 
lado de cá é assim: foi positivo, o balanço foi positivo, discutiu-se.” Portanto acho que o 
facto de poder haver nomeações... 
P.: Facilita. 
Facilita o trabalho. 
P.: Dá coesão ao órgão? 
Exatamente. Porquê? Porque estão pessoas com mais anos de serviço, outras com 
menos anos, mas a quem o Agrupamento sempre reconheceu o mérito, mas não 
podiam lá chegar. Já tinham lá estado no antigamente, eleitos pelos seus pares, 
deixaram de estar na altura dos professores titulares e puderam regressar agora. E 
nota-se uma diferença muito grande ao nível de liderança das estruturas intermédias, 
muito grande, mesmo. E eu tentei, sabendo que alguns desses colegas já tinham sido 
eleitos pelos seus pares,  tentei repescá-los porque se tinham sido eleitos por eles e se 
efetivamente eu lhes reconhecia valor nas suas práticas, fui buscá-los. Isto embora diga 
que seria mais fácil continuar a ser aqueles e não outros.  Porque ir buscar aqueles que 
são eleitos, que foram eleitos pelos seus pares, que levam mais a fundo os assuntos, 
redobra o trabalho do presidente do Conselho Pedagógico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 59 12 Eu sempre li, um bocadinho, determinados contornos empresariais aplicáveis, não por 
decalque, à organização escola, designadamente nos processos e designadamente na 
definição de estratégias tendentes a poder obter determinados resultados e ligado a 
isto, a importância que têm o espaço decisional e de intervenção que medeia entre a 
estrutura mais baixa, digamos assim, se me percebes, da organização, à mais alta. É 
neste espaço intermédio que se vive e se decide muito da vida escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção ao nível 
da gestão intermédia 

Delta 59 13 nós não fazemos reuniões de departamento mensais, não fazemos. Eu elaboro um 
plano anual de atividades, que proponho aos departamentos, que se confina com as 
diretrizes do Pedagógico, com os produtos que se pretendem vir a obter no Pedagógico 
e as pessoas já sabem, fazem uma a duas reuniões por trimestre. Não é para vender 
aquilo que se disse no Pedagógico, as informações, é para irem diretos a produtos: 
definir os critérios, as provas, os exames, a análise dos resultados escolares. Portanto, 
já está tudo, voltamos ao tal conceito empresarial. As empresas, quando gizam num 
ciclo produtivo, um determinado lucro ou uma mais valia, preconizam um conjunto de 
instrumentos e de ferramentas, não só de controle, mas sobretudo de linhas 
orientadoras e de ação. Portanto, as coisas de alguma maneira, isto num sentido um 
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bocadinho teórico, confinam-se, enquadram-se umas nas outras, portanto, este é o 
espírito. Nas escolas há um enormíssimo dispêndio de energias e quando não se 
conseguem ver determinados resultados, o que é que vai acontecer? As motivações das 
pessoas, já não digamos das que estão a jusante, a montante são aquelas que caiem 
dentro da organização, as motivações vão-se perdendo, as sinergias vão-se alterando 
porque as pessoas por vezes não veem rumo. E portanto, a grande ideia que estou aqui 
a tentar transmitir, é que missão e visão é sobretudo, e há aí documentos escritos, de 
investigações que fizeram, já vieram aqui fazer várias vezes investigações e o que as 
pessoas dizem é que: “Não, não, naquela escola trabalha-se, mas sabe-se porque é 
que se trabalha? Tem rumo, tem sentido.” Claro que esta escola pode ser ali e acolá, 
porque o é também, não o nego, um bocadinho burocrática ali e acolá, porque muitas 
vezes os instrumentos legislativos não permitem doutra forma e até a consubstanciação 
perante o código de procedimento administrativo não permite de certas coisas. Essa 
forma de trabalhar, com sentido, foi sempre uma coisa que eu considerei muito 
importante. Por exemplo, as reuniões intercalares, não se fazem por se fazer, fazem-se 
porque há uma finalidade e fazem-se aquelas que têm que ser feitas. Mas quais? O 
conselho de turma é que decide, é que tem que entender porquê. As visitas de estudo 
porque é que se fazem? Só porque é hábito? Não, tudo tem de estar interligado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e pedagógica 

Delta 18 10 Nós também estamos envolvidos em muitos projetos, a entrar em tudo o que aparece. 
Com tudo isto, começámos a ter mais visibilidade, fazer um trabalho que temos que 
fazer. Temos tentado estar à frente, estarmos sempre a tentar melhorar, mostrar que 
estamos presentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e pedagógica 

Delta 23 23 A sala de aula é que decide tudo (...) e sempre tive essa ideia, que é na sala de aula 
que se decidem as questões. Portanto, o orgão de gestão também tem que contribuir 
para que na sala de aula o professor encontre os recursos necessários e, portanto, nós 
temos que os disponibilizar e procurar que estejam disponíveis, como também temos 
que contribuir para um bom ambiente educativo, não só, uma boa relação pedagógica, 
mas também uma boa relação educativa entre as diferentes partes que contribuem para 
o processo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 

Delta 25 11 uma das coisas nós desde há uns largos anos implementámos, para além das questões 
da organização interna da escola, que era montar o centro de recursos educativos, 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

170 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e pedagógica 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e pedagógica 

Delta 27 14 Os cursos de educação e formação, também os temos aqui na escola, é a resposta 
exatamente a isso. Mas isso vem por causa da concorrência; aliás foi uma luta muito 
grande aqui na escola. Eu tenho quinze cursos profissionais, tenho CEF’s, tenho PIEF’s, 
tenho isso tudo, tenho várias formações para responde aos alunos. O nosso concelho é 
muito velho, nós temos aqui problemas de alcoolismo, problemas de consanguinidade e 
nós sabemos que há alunos que não conseguem mais. Por isso temos de ter outras 
ofertas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e pedagógica 

Delta 33 14 era muito complicado estarmos a fazer as jornadas e o ano passado não fizemos. Este 
ano já fizemos, dia 12, 13 e 14, foi sobre a centralização do ensino no aluno ou no 
professor, tanto que eu acho que os professores têm vindo a assumir completamente a 
responsabilização da aprendizagem. Sem resultados. Eles investem, investem, 
investem e os meninos fazem um grande favor aos professores de fazer alguma coisa, 
não é? E quando as pessoas não querem aprender é difícil de aprender. Portanto, esta 
reflexão foi feita estes três dias. Fomos à Escola da Ponte (...), fui lá eu e a minha 
subdiretora, tirámo-nos dos cuidados e fomos lá, conversámos com eles e estivemos a 
ver. Pedimos para eles cá virem também fazer uma intervenção no primeiro dia das 
jornadas, depois fizemos reuniões de grupo com temas, com conclusões. É sempre 
polémico porque as pessoas estão cansadas e não sei o quê, e são umas chatas e 
aquelas coisas, mas, depois (...) eu acho que até é engraçado porque as pessoas no fim 
até pensam assim: “Mas isto realmente foi interessante porque houve outro tipo de 
reflexão.” Nós não temos tempo durante as aulas de fazer este tipo de análise em 
termos pedagógicos, de repensar a prática, de falarmos um bocadinho de pedagogia, de 
quem diz isto de quem diz aquilo, porque isso passa, não é? As pessoas fizeram isso 
nos estágios e não sei o quê, mas acabou-se. E, portanto, acho que foi, foi interessante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e pedagógica 

Delta 56 24 Durante cinco anos, estivemos na experiência de gestão flexível do currículo e 
intercalávamos aquelas reuniões de diretores de turma, aquelas reuniões todas, ao nível 
das estruturas intermédias, com a formação que eu dava para os restantes professores. 
Isso monitorizado pela Faculdade de Ciências da Educação, que também foram nossos 
parceiros 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 02 32 Foi a parte do contrato de autonomia. Quando houve a proposta, o convite do Ministério 
da Educação, para as escolas se candidatarem a uma avaliação externa, um projeto 
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atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

piloto de avaliação externa, eu candidatei-me. Tive que convencer a escola, que ficou 
um bocadinho assarapantada com isto avaliação... E diziam-me: “Então, mas vais lá?”; 
“Deixa ver lá ver como é”; “Mas porquê?”; “Se me estão a convidar para eu entrar num 
projeto piloto, que até dizem que este projeto piloto vai determinar... Eu não quero ir 
num projeto que depois digo que não gosto. Então vou intervir num em que eu até 
possa ser ator.” A escola podia ajudar a construir um instrumento que, era um objetivo 
daquela primeira avaliação, era avaliar um conjunto de escolas com um instrumento e 
através desse instrumento, depois, aferi-lo. Portanto, eu prefiro mil vezes participar 
numa construção de que ir depois ser avaliada por uma coisa em que não participei. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 02 33 necessidade de criar uma base mais sistematizada de dados e uma proposta (...) de 
criarmos um observatório de qualidade que validasse a oferta formativa da EBI. Eu acho 
que isso foi das coisas melhores que nós fizemos e eu já fiz um acordo com alunos 
desde que foi a avaliação externa.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 09 8 Cada vez que faço uma equipa tenho pessoas de todos os ciclos, a não ser que aquele 
ciclo não esteja envolvido nesse trabalho, e corre tudo bem, acho eu. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 11 15 Eu percebo as pessoas e concordo com elas quando dizem que estes cursos, sobretudo 
os CEF’s foram desvirtuados porque os miúdos vão para estes cursos, não para 
ingressar no mercado de trabalho com uma qualificação, mas para tirar o 9.º ano mais 
rapidamente. Concordo que neste momento temos de rever a estratégia, mas para mim 
foi gratificante voltar a ver as empresas na escola.  
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 14 18 o contrato de autonomia foi todo muito bem discutido por todos nós, o documento era 
uma coisa coletiva, tivemos que criar um novo desenho curricular, mexer nas cargas 
horárias. (...) Claro que havia um grupo redator (...) formado por umas pessoas do órgão 
de gestão, por uma pessoa do Conselho Pedagógico, uma pessoa da Assembleia e 
depois ficou aberto a voluntários e houve um colega que quis fazer parte do grupo. Mas 
tínhamos de ouvir toda a gente, faziam-se reuniões, eram ouvidos os departamentos, 
reuniu-se o Pedagógico, toda a gente foi ouvida. Dou-lhe um exemplo, nós tínhamos um 
problema a Matemática e depois de discutirmos, chegamos à conclusão de que 
tínhamos era de treinar mais. Até foi giro porque saiu de um colega que disse “Temos é 
de fazer como o Cristiano Ronaldo, temos de treinar.” Aquilo ficou-nos na cabeça e 
decidimos colocar Matemática todos os dias da semana. Claro que pensámos que o 
Ministério não ia querer, os pais não vão querer e surgiu a ideia de pôr-mos quatro 
vezes por semana. Paralelamente a isto fomos à Universidade do Minho, fomos à 
Universidade do Algarve, fomos a Lisboa ao Ministério, à Inspeção, fomos a outras 
escolas, investigámos e chagámos à conclusão de que estávamos por nossa conta. 
Uma hora de aula são sessenta minutos e assim conseguíamos pôr a Matemática e o 
Português quatro vezes por semana, com quarenta e cinco e noventa nunca 
conseguíamos. Quando pusemos isso à discussão as pessoas estavam um pouco 
incrédulas, mas depois acharam que fazia sentido; toda a gente se recusava a voltar 
para os cinquenta antigos mas sessenta fazia sentido. Agora o que era necessário era 
renegociar todo o desenho curricular porque para fazermos isso esse tempo tinha de ser 
ganho noutro lado qualquer porque estávamos todos de acordo que não devíamos 
aumentar a carga horária dos miúdos na escola. Fizemos um processo de negociação 
porque havia departamentos que tinham de largar tempos para outros e foi muitíssimo 
complicado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 14 19 Que papel o Conselho Pedagógico teve nesse processo todo? É que estamos a falar de 
novo desenho curricular. 
Como o Conselho Pedagógico estava neste grupo redator e os coordenadores de 
departamento eram todos ouvidos, quando as coisas chegavam ao conselho 
Pedagógico, já estavam todas cozinhadas, digamos assim, ou seja, os documentos que 
lá chegavam já eram documentos quase consensuais. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 14 20 Nós não temos aulas de substituição, não tenho ninguém escalado para ficar sentado à 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

espera de ir ter uma aula de substituição. As aulas prevista têm de ser dadas, então 
contamos os dias da semana e o que acontece é que se eu souber que para a semana 
tenho de faltar, alguém vai dar a minha aula e eu depois vou ter de lhe pagar isso a ele. 
A vantagem disto é que eu não tenho uma única falta, estejam doentes, tenham alguma 
coisa pessoal e inadiável, seja o que for. Isso também cria um grande espírito de grupo 
entre as pessoas porque sentimos que ficamos dependentes uns dos outros. Eu próprio 
disse aos colegas do meu grupo, sou de Educação Visual, que se for necessário posso 
dar as aulas. 
P.: Com essa medida consegue manter uma ligação entre a área curricular do professor 
que falta e a do que o substitui, coisa que nas aulas de substituição não acontece. 
Exatamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 14 21 o nosso contrato e autonomia foi feito com base nas pessoas da terra, com toda a 
gente, com todas as forças da terra, isso é importante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 15 15 Há uma outra coisa que eu nunca consegui deixar de fazer, nem quero, porque acho 
que os projetos são fundamentais para as escolas. Nós aqui temos a mania de nos 
metermos nos projetos todos, desde o da Matemática até ao Projeto Comenius, 
passando por um da educação especial em que fui só eu que estive a trabalhar. A 
minha atividade também se prende muito com isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 

Delta 16 15 eu fiz uma experiência pedagógica muito interessante durante dois anos que foi as 
assessorias. Quando comecei a ter a componente não letiva havia alguns professores 
que se queixavam que as turmas eram grandes e não tinham tempo de dar uma 
atenção individualizada. Então passou a haver um professor que nos blocos de 90 
minutos ia coadjuvar o outro professor, por exemplo, no trabalho prático. Os miúdos são 
pouco autónomos e o professor não tem tempo de estar em todos os grupos e eles 
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execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

começam a fazer barulho e isso provoca indisciplina. Esse professor tinha a função de 
ajudar o trabalho e, lá está também, o controlo da disciplina. A ideia era boa, expliquei 
isto no Conselho Pedagógico, as pessoas ficaram entusiasmadas e levámos isso à 
prática, foi generalizado. Eu tinha os horários duplicados, professores em componente 
letiva e professores em componente não letiva. Tive pares que funcionaram lindamente. 
Também tive imensas resistências porque havia pessoas que tinham muita vergonha de 
abrir a porta da sala de aula, que achavam o colega um intruso ao entrar na sua sala de 
aula. E aconteceu uma coisa curiosa, os mais novos é que eram assegurados pelos 
mais velhos porque estes é que tinham horas do 79.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 33 15 Vamos fazer uma sala, a que chamámos a APAR, que é, no fundo, uma sala para 
promover a autonomia e a responsabilidade e tentámos que os professores 
percebessem que a centralização do ensino tem que ser ao contrário, que os meninos 
têm que investir para aprender e não podem ser os professores: “Pões só aqui uma 
cruzinha que eu faço tudo.” Não pode ser, ninguém aprende assim e acho que isso foi 
interessante 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Intervenção na ação 
educativa e 
pedagógica\Preparação e 
execução de medidas educativas 
específicas e da oferta educativa 

Delta 49 14 Nós aderimos, por exemplo, ao projeto Turma Mais e acho que isso nos vais resolver 
grande parte dos problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Mediação e 
acompanhamento escolar dos 
alunos 

Delta 07 29 tenho vários colegas diretores que discordam completamente de orientar alunos que 
têm um perfil de competências abaixo daquilo que é necessário para conseguirem fazer, 
por exemplo, um 3.º ciclo ou um secundário. Eles têm muito pejo em reunir com o aluno 
e com essa família e fazer a análise um a um, e nós fazemo-la aqui na escola, um a um, 
olhando para o perfil e dizendo assim: “Ora vamos cá ver, tu tens negativa em 
Matemática, desde o 7.º, 8.º e o 9.º, chegas agora ao secundário, queres ir para 
Ciências e Tecnologias. Vamos lá ver quais são as tuas possibilidades de êxito. O que é 
que tu estás disposto a fazer para alterar aquilo que não conseguiste fazer até agora?”. 
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E isto (...) em muitos colegas soa muito mal, porque (...) acham que isto é coartar 
expectativas, é antecipar-me àquilo que pode ser para mim um milagre e para eles pode 
ser uma realidade (...), mas a escola tem a obrigação moral e ética de alertar para que 
esse aluno vai ter muitos problemas em conseguir ter sucesso naquela área. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Mediação e 
acompanhamento escolar dos 
alunos 

Delta 07 30 nós juntamos no 7.º A e 8.º A, as primeiras turmas e vamos ver o histórico dos alunos 
para trás e um aluno que tenha negativas no seu histórico a Matemática, a Português, a 
Inglês, nós juntamos na mesma turma. Isto foi altamente polémico e ainda é nalguns 
colegas da escola, porque dizem que é altamente discriminatório. Eu a essa ideia, os 
meus argumentos o meu retorno são os factos. E os factos é que nós estamos com uma 
taxa de insucesso baixíssima neste sentido: Se é estigmatizante um aluno ser colocado 
numa turma porque tem essas dificuldades, para mim é muito pior, António, fazer de 
conta que as dificuldades não existem, misturá-los noutras turmas e ignorá-los. Eles 
naquela turma não são ignorados e porquê? Porque a escola, os nossos recursos 
humanos estão todos nessas turmas. Todos esses alunos não estão juntos por estar 
juntos, não, a Matemática, a Português e a Inglês em vez de estar um professor em 
contexto de sala de aula estão dois, um na componente não letiva dele. Temos 
conseguido recuperar a esmagadora maioria dos alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Mediação e 
acompanhamento escolar dos 
alunos 

Delta 07 31 É (...) mais fácil dispersar esses miúdos pelas diferentes turmas; haver em todas as 
turmas 5%, 3% de insucesso, ok e tal, isso nem se nota. Os miúdos estão ali misturados 
e o professor dá aulas para quem, para quem António? O nosso maior problema no 
nosso ensino é que tudo é feito para um aluno médio. Errado, completamente errado. 
Eu pergunto: “O que é que se faz a um aluno que tem sempre negativa, que teve 
sempre negativa a Físico-Química e a Matemática? O professor está a dar aulas para 
um aluno médio? Ele não está a apanhar nada.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Mediação e 
acompanhamento escolar dos 
alunos 

Delta 07 32 a escola pública que tem que ser uma escola pública de qualidade, estão 
completamente desmotivados também e estão aquém daquilo que poderia ser. Ou seja, 
o nosso tipo de ensino é pernicioso para quase todo o tipo de alunos e, portanto, quer 
dizer, nós vamos continuar, assim? Não, vamos agir, fizemos bem, fizemos mal? Mas 
vamos agir. Eu costumo dizer assim: “Olha os números. Vocês podem ter perceções e 
eu contra as perceções tenho factos.” E eu nunca pedi a nenhum professor desta 
escola, nunca, para subir alguma nota. Atenção, isto que fique bem claro. E, portanto, 
nós temos factos e os factos de todo o histórico da escola, dizem-nos que isto resultou. 
Foi estigmatizante? Então perguntem-nos porque é que os alunos e os pais e as 
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famílias no final do ano vêm agradecer. Percebes, António? Mas isto não tem sido nada 
fácil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Mediação e 
acompanhamento escolar dos 
alunos 

Delta 10 16 todas as crianças são diferentes, mas que a escola tem procurado, ao longo dos anos, 
para cada uma delas, ter uma solução. Eu continuo a dizer que enquanto tiver um aluno 
reprovado dentro da escola eu não estarei contente e penso que eles sentem esse 
esforço que todos nós fazemos no sentido de que cada criança que por aqui passa se 
vir a tornar homem na sua dimensão. Ele pode ser calceteiro, trolha, engenheiro, 
médico e temos conseguido passar essa mensagem às famílias, ou seja, que os 
deixamos descansados porque tomamos mesmo conta deles 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Mediação e 
acompanhamento escolar dos 
alunos 

Delta 19 16 implementámos os quadros de valores e de excelência, isso contribui muito para a 
autoestima dos alunos, por incrível que pareça. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Mediação e 
acompanhamento escolar dos 
alunos 

Delta 24 15 Eu passei a dar mais valor, desde há uns tempos para cá, à sala de aula, depois de 
arrumar a casa e de perceber que há alunos que nós podemos perder. Esta 
preocupação acompanha-me permanentemente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Mediação e 
acompanhamento escolar dos 
alunos 

Delta 36 8 Os meus colegas dizem que este ano estamos melhores que o ano passado [nos 
rankings], mas eles vieram-me dizer e eu disse: “Eu não quero saber, não me digam, eu 
não quero saber.”, porque há aqui uma questão que é: olhar para as escolas só por 
esse valor é esquecer muitas vezes o trabalho de fundo que é feito efetivamente pelos 
professores, no sentido da recuperação dos jovens para a vida. Isto, não vem lá 
contemplado de forma alguma. [Estamos mais interessados] no processo (...) e, 
portanto, o que nos interessa aqui, sobretudo a nós, é que estes alunos no final do ciclo 
sejam capazes de ir para a sua vida ativa e conseguirem estar nessa vida ativa. Se lhe 
disser, por exemplo, que há alunos que chegam aqui à escola e que dizem para os 
professores “Ganhei mais ontem, do que o professor no mês inteiro.”; outros que 
chegam aqui ao bar e que dizem: “Eu hoje posso pagar, eu hoje posso pagar aqui as 
refeições todas, hoje é tudo por minha conta.”, Naturalmente que o bar tem instruções 
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de que isto é proibido, mas é só para perceber (...) o que é que está aqui à volta, (...), há 
aqui situações complexas. Não há muito tempo, quando eu cheguei, pouco depois das 
oito da manhã estava uma aluna ali à porta à espera que eu chegasse e não foi às 
aulas. Estava nitidamente à espera que eu chegasse, porque tinha muita urgência em 
falar comigo. Ok, estava ali, eu cheguei e viemos conversar. Era para me contar uma 
história dela e depois mostrou-me os braços. Como chegou a casa cinco minutos depois 
da hora que estava prevista, devia ter chegado às dez, chegou às dez e cinco e, como 
chegou às dez e cinco, ficou na rua. Mas neste processo de: “Não entras e vais para a 
rua”, houve mais uma série de situações pelo meio; aquilo era cíclico. Diz-me isto e 
depois: “O melhor se calhar é eu ficar mesmo na rua, porque se eu for trabalhar para o 
sítio X, já não tenho estes problemas”, estamos a falar de uma miúda com quinze anos. 
Isto não vem no ranking, mas no entanto, há um trabalho muito profundo que é feito 
aqui pelos diretores de turma, por alguns professores com quem conseguem 
estabelecer a relação, que é no fundo recuperar muito este tipo de jovens, não é? 
Integrá-los, naturalmente, porque depois nós falamos, fomos à CPCJ, a polícia vai lá a 
casa, fala com quem de direito, enuncia um conjunto de regras e de princípios. Nós 
sabemos todos que na semana seguinte aquilo funcionou. (...) Portanto, temos essa 
nuance. Isto não quer dizer que nós não tenhamos aqui turmas espetaculares, porque 
temos. Eu tenho este ano, por exemplo, uma turma de 10.º ano que os meus colegas 
todos me dizem que esta turma há de ser igual à turma que tivemos aqui há três anos, 
onde cerca de 70% que iniciou, terminou e desses, cerca de 60% foram para a 
faculdade. Portanto, não quer dizer que não tenhamos isso, mas também temos um 
número muito grande da outra parte. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 01 12 O Diretor da escola, se calhar, não precisa de exercer a parte pedagógica.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 01 13 Sempre presidiu ao Conselho Pedagógico? 
Sempre. 
P.: Porque achou que isso é importante? 
Sim, claro, achei que era importante. 
P.: Era mesmo ou era dispensável? 
Não, acho que era importante. Tanto que nunca abdiquei, mesmo quando, agora é 
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obrigatório, mas na altura não era. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 02 34 Como Diretora sempre presidi. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 02 35 Vamos definir em Conselho Pedagógico qual é o perfil dos diretores de turma.”, isso é 
um papel do Pedagógico.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 02 36 enquanto fui presidente do Conselho Pedagógico e que não era presidente da escola, o 
Conselho Pedagógico discutia as mesmas coisas. E fazíamo-lo sobre orientações do 
Conselho Pedagógico, propostas do Pedagógico ao Executivo e o Executivo seguia se 
quisesse, não tinha que seguir porque os órgãos hoje têm campos de intervenção bem 
delimitados 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 05 8 A gestão pedagógica é fundamental, e quando às vezes, nós olhamos, e eu ouço muitas 
das vezes, os próprios diretores dizer: “Ai, eu quero é um presidente no Conselho 
Pedagógico”. (...) Se eu fosse diretora de uma empresa, talvez sim, agora na parte de 
gestão e da pedagogia dentro da escola, acho que são coisas complementares e não 
são separáveis. (...) Acho mesmo e a nossa prática enquanto professores está dentro 
do Conselho Pedagógico. Portanto, se não vemos o Conselho Pedagógico e não 
sentimos a prática dos outros... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 06 18 Eu nunca presidi, só presido agora por inerência. Tanto no 172/91 como no 115/98 não 
tinha de ser assim e eu sempre coloquei essa questão logo no início. Sempre disse que 
o presidente do Pedagógico devia ser outro porque assim tinha mais um elemento para 
trabalhar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 

Delta 06 19 neste momento, a presidente do Conselho Pedagógico até ao fim do 115 foi eleita 
secretária para continuar a fazer o que fazia antes. É preciso envolver mais pessoas. 
Ela prepara a ordem de trabalhos, verifica que assuntos devem ser tratados, leva a 
documentação para a reunião. Eu tenho de dirigir a reunião, mas ela é uma secretária 
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Conselho Pedagógico que continua a fazer praticamente tudo o que fazia como presidente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 11 16 foi presidente do Pedagógico? 
Sempre fui. Há aqui na escola essa tradição, já a minha colega anterior também era 
presidente do Pedagógico, mas não é uma boa solução, cheguei a essa conclusão já 
mais tarde. Repare, acumular toda a parte pedagógica com a parte organizacional foi 
muito difícil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 11 17 Eu nunca tive qualquer problema em funcionar com o Conselho Pedagógico. As 
pessoas às vezes queixam-se de que aquilo já vai tudo planeado, mas eu se fosse para 
um órgão colegial com vinte cabeças a pensar de maneira diferente, se vou com uma 
dúvida qualquer e estou à espera de sair de lá com um consenso, numa reunião que 
demora três horas e tem uma ordem de trabalho muitas vezes extensa, não dá. Quando 
são coisas mais complicadas e que necessitam de maior reflexão, envio os documentos 
dois ou três dias antes para as pessoas lerem e darem lá a sua opinião. Eu 
habitualmente preparo bem as reuniões, levo um guião dos assuntos a tratar, distribuo o 
guião no início da reunião ou quando estamos a discutir esse assunto. Normalmente 
não tenho uma oposição às medidas que proponho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 13 24 nós planificamos a nível pedagógico, as coisas correm de acordo com a planificação, é 
raro não se cumprir o que se planifica e quando não se cumpre justifica-se. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 14 22 nós temos um contrato de autonomia. Foi um risco calculado, mas muito grande. 
Fizemo-lo porque queríamos gerir a escola de uma forma diferente, fugindo dos 
constrangimentos que haviam. Podíamos ter um novo desenho curricular, uma 
verdadeira assistência ao ensino e às aprendizagens, mais do que a articulação 
curricular, para dar um ensino a todos. O nosso princípio foi o que os miúdos quando 
chegarem ao novo ano e depois saírem aquele portão, têm de ir com bases fortes para 
aguentar uma secundária e terem um curso qualquer ou entrarem no mercado de 
trabalho. Foi este entendimento, mas percebemos também que isso não se faz sozinhos 
e tem de ser sentido. Por isso, tem de fazer parte da política da escola. Nós falamos do 
projeto educativo e os brasileiros falam do projeto político-pedagógico, que acho fazer 
mais sentido porque nós estamos a falar da política da escola, ou seja, o que 
consideramos mais importante e o que queremos fazer. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 14 23 Só no último ano do ultimo mandato é que não [presidi]. Eu nunca quis presidir mas fui 
sempre eleito. (...) Achava, e ainda acho, que deve ser um órgão autónomo. Cheguei a 
oferecer seis horas de redução e ninguém queria e a verdade é que o melhor ano do 
Conselho Pedagógico foi quando eu não fui presidente. Agora com o 75 eu sou 
obrigado mas dei a volta metendo dois vice-presidentes no Pedagógico e só eles que 
fazem tudo, eu só conduzo a reunião. (...) Nós preparamos tudo em conjunto e quando 
era a outra colega nós também discutíamos tudo antes. Foi sempre um trabalho muito 
conseguido entre nós todos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 15 16 fui sempre presidente do Pedagógico. Ultimamente, desde que somos Agrupamento, 
mas principalmente nos últimos cinco anos preocupa-me muito o facto de ter muitas 
coisas com que me dispersam, não poder prestar à parte pedagógica, aquela que mais 
me fascina, a atenção que gostaria. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 15 17 Eu estou muito perto de todos os órgãos e das pessoas todas. A definição da ordem de 
trabalhos é feita com o conselho executivo e depois com os coordenadores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 16 16 eu nunca fui presidente do Pedagógico, em nove anos, a primeira vez que presidi a um 
Pedagógico foi ontem, porque sempre achei que era bom ter outra pessoa ali, mas 
sempre a trabalhar com ela. Sempre preparei as reuniões com a presidente do 
Conselho Pedagógico porque sempre gostei de ter uma pessoa com quem discutisse as 
cosias na preparação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 16 17 este Conselho Pedagógico é constituído, repare, são pessoas que eu convidei para 
desempenhar as funções dos cargos,  criou uma intimidade. Essa intimidade não é por 
ser meu amigo, não está lá por ser meu amigo. Atenção! São pessoas em quem eu 
tenho alguma confiança e que lhe via capacidade para isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 

Delta 19 17 definição dos critérios a nível do conselho pedagógico, a análise dos resultados 
escolares com os professores e com os departamentos. Esse é o objetivo número um. 
Não me interessam as estatísticas para nada, 
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Conselho Pedagógico 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 19 18 O Conselho Pedagógico, lá está a tal burocracia, a quantidade de coisas que nos caem 
em cima. É que os coordenadores de departamento e os outros elementos também são 
professores. Por exemplo, nós estamos agora na fase da elaboração do novo projeto 
educativo e um projeto educativo a sério dá muito trabalho. Já fizemos uma 
calendarização, mas é uma sobrecarga para as pessoas. Se não houver quem goste 
disto, podemos fazer a calendarização que quisermos, e vamos ter um projeto educativo 
no fim, mas se calhar não é o projeto educativo mais adequado ou que representa 
aquilo que nós queríamos que fosse. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 20 13 passei a presidência do conselho pedagógico para outro elemento do pedagógico. (...) 
Ora deixei dois ou três anos depois de ter iniciado e só retomei este ano por imposição 
do próprio normativo. Não presidir ao pedagógico acho que me facilitava a vida porque 
era mais um interlocutor (...), [mas] definíamos a agenda em comum e víamos a melhor 
maneira de abordar um ou outro problema e, por vezes, tem vantagens em descentrar 
do presidente, agora diretor, e ter um outro elemento, teoricamente mais próximo até 
dos professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 21 19 Sim, sempre presidi. (...) Antigamente era por inerência, depois quando passou a ser 
por eleição os colegas entendiam que devia ser eu a presidir. (...) Não foi tanto da minha 
parte, mas mais da parte dos colegas que entendem que pelo facto de estar o 
presidente do executivo no pedagógico devia ser ele a presidir. (...) É uma resposta à 
solicitação deles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 22 10 Sempre presidi, não porque eu entendesse que isso era necessário, mas porque as 
pessoas entenderam que era melhor e mais fácil. Também era essa a tradição. Se 
dependesse de mim] não era eu a presidir porque muitas vezes há confusão entre os 
dois níveis: o da gestão e o do conselho executivo, que na maior parte das vezes tem 
implicações pedagógicas, mas há um nível que é estritamente pedagógico e deviam 
evitar-se algumas confusões. Para além disso é um cargo de trabalhos ser presidente 
do conselho executivo, como é uma carga de trabalhos ser presidente do Pedagógico e 
agradecia que alguém me aliviasse dessa carga. [São dois níveis] tão difíceis e, muitas 
vezes, de fronteira tão indefinida. A maior parte das coisas não são estritamente 
administrativas ou estritamente pedagógicas, são administrativo-pedagógicas. É muito 
difícil e, por isso, nunca me candidatei, por minha iniciativa, a presidente do Pedagógico. 
Achei sempre que poderia ser outra pessoa e até sugeri nomes porque achava que 
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tinham perfil, mas entenderam sempre que para bem da escola devia ser eu. Agora sou 
presidente do Pedagógico por imposição legal. Como é que eu giro isso? Digo a brincar 
que, depois, hei de comunicar as decisões do pedagógico, oportunamente ao senhor 
presidente do conselho executivo. Faço sempre assim para as pessoas perceberem que 
podia ser outra pessoa a exercer a função. Embora eu tenha a mesma posição em 
relação aos dois cargos, faço sempre questão de marcar que estamos em dois campos 
diferentes e que muitas vezes, aquilo que votamos e que entendo ser o melhor para a 
escola, vamos ver com o senhor presidente do conselho executivo se será possível. Ele 
apresentará à sua equipa e se não houver nada em contrário avançaremos com essa 
situação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 23 24 Só agora com a entrada em vigor do 75 é que passei a presidir porque é uma função 
inerente à de um cargo de Diretor. E, portanto, tenho que exercer essa função. 
Anteriormente, não. Era minha opção. (...) Achava que devia delegar, deixar esses 
aspetos, porque quem trata as questões pedagógicas, digamos, do relacionamento e do 
envolvimento da turma, da sala de aula, os professores, do cumprimento dos currículos, 
das questões, digamos, mais pedagógicas, quem trata disso é a minha subdiretora. E 
como era membro também do Conselho Pedagógico e a lei não determinava que tinha 
que ser o presidente do Conselho Executivo, eu entendi sempre, e foi durante vários 
mandatos, a minha vice-presidente a presidente do Conselho Pedagógico. Ela tratava 
dessas questões mas eu participava também no Conselho. (...) Agora (...) atrapalha um 
bocadinho porque há necessidade de preparar com mais acuidade e nem sempre a 
disponibilidade existe. É perfeitamente dispensável ser eu a tratar do assunto. Penso 
que não vem daí grande benefício ou não estou a ver que haja grande benefício em 
termos da nossa organização, com a mudança de presidente. O presidente deixa de ser 
um membro eleito entre os membros do Conselho Pedagógico e é uma função inerente 
ao cargo de diretor. É um cargo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 23 25 [É bom] o Conselho Pedagógico, neste momento, funcionar com técnicos... É uma 
matéria técnica, que é trabalhada por técnicos. (...) Mas eu digo ao nível da discussão e 
da dispersão das ideias, porque havia membros do Conselho Pedagógico que, verdade 
seja dita, não me parece que tenham condições para estar no Conselho Pedagógico. Eu 
com todo o respeito que tenho por toda a gente e mais alguma, acho que os pais e os 
alunos não deviam ter assento nesse órgão pedagógico. Foi aliás uma proposta do 
Conselho das Escolas, que se pudesse deixar a esse órgão técnico para os técnicos. 
Também sei que nós, muitas vezes, estamos habituados a falar a linguagem e a nossa 
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linguagem é sempre o eduquês, nunca nos concentramos muito naquilo que deviam ser 
as nossas preocupações em termos de... E, depois, há órgãos como este, que durante 
os anos, em vez de se debruçar sobre questões concretas da pedagogia, da relação 
pedagógica, da relação educativa, não, era um fórum onde as pessoas se informavam 
que havia chuva, que estava uma telha partida, que os pregos para aquela porta não 
foram os melhores. E, portanto, nós tivemos muita culpa, nós professores tivemos ao 
longo dos anos alguma culpa no debate que se foi continuamente fazendo ao nível dos 
Conselhos Pedagógicos. Agora, a partir daqui acho que é uma mudança fundamental, 
pode trazer alguma virtude ao debate, ao debate pedagógico que se deve fazer nesses 
órgãos porque não é possível debater alguma coisa a esse nível com pessoas que não 
têm nenhuma opinião nem entendimento, a não ser o trivial do eduquês e, de facto, nós 
temos que avançar para outro patamar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 24 16 sempre assumi [a presidência]. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 24 17 O Conselho Pedagógico tem ainda duas ou três pessoas que, dentro da sua lealdade e 
daquilo que consideram como profissionalismo, discordando muitas vezes daquilo que é 
proposto, não deixam de o dizer e de o discutir ali. Temos a melhor das relações, as 
pessoas não levam para casa situações, discute-se tudo ali e chegamos a conclusões 
que podem ser diametralmente opostas àquilo que eu estava a pensar mas fico com 
outra forma de ver. É o órgão impulsionador de algumas coisas, foi de lá que nasceu o 
trabalho em comum com todos os avaliadores: as fichas, as dificuldades, a forma como 
abordámos as questões da avaliação. Tudo tem sido trabalhado entre todos os 
avaliadores e a presidente do Conselho Pedagógico que por acaso é a mesma pessoa 
que a presidente do Executivo. Agora teremos de afinar as competências e a partir de 
setembro irá ficar com uma dinâmica nova porque terá novas pessoas e ficará mais 
magrinho. Não sei o que é que isto vai dar mas vamos ver. Antes, a primeira reunião 
sempre foi para eleger o presidente mas as pessoas nunca quiseram e havia sempre 
um voto diferente que era o meu porque votava sempre noutra colega. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 25 12 Houve um período em que não [presidi], houve um período em que eu fiz a experiência, 
e foi possível fazer isso, em que propus no Conselho Pedagógico que fosse eleita outra 
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atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

pessoa. Portanto fui eu que fiz essa proposta, tem piada, e elegeram uma outra pessoa, 
um colega que está cá desde o início da escola, um colega com muito valor, que já foi 
presidente da Assembleia de Escola. Neste momento, é coordenador do departamento 
curricular, é alguém que também tem esta visão e que partilha de certa maneira, esta 
ideia de escola, que eu tenho e a minha equipa tem e que tem um amor à escola muito 
grande. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 26 12 Sempre, nunca abdiquei. Aliás, é aquilo que eu dizia, eu quando vim para a escola foi 
por um projeto pedagógico e nunca abdiquei de ser candidato ao conselho pedagógico. 
Fui sempre eleito, mas fui sempre candidato e sempre disse que nunca deixaria de o 
ser. É a área essencial e continua a ser um órgão de extrema importância, de profunda 
reflexão, de muita reflexão. Foi do Conselho Pedagógico que partiram as grandes 
alterações da escola. As conquistas que nós fizemos em termos pedagógicos, mas 
sobretudo ao longo dos últimos cinco anos, partiram da reflexão que fizemos no 
conselho pedagógico, o motor foi ele. Para definirmos critérios de avaliação, andámos 
um ano a definir o que eram critérios, com toda a documentação de suporte. Fazemos 
muita leitura e muito debate. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 27 15 eu acho que esse espaço privilegiado na escola, da parte pedagógica, não devia ser 
simultâneo com o presidente do conselho executivo, devia ser exercido por uma pessoa 
à parte (...) porque eu acho que o presidente do conselho executivo é mais executivo, 
tem de implementar as medidas do Ministério da Educação, como sabe, elas neste 
momento chegam a toda a hora. (...) Mas eu acho que o presidente do pedagógico tem 
de trabalhar em colaboração com o presidente do conselho executivo, agora diretor. Eu 
faria esse cargo separado da gestão. Eu acho que a parte pedagógica tem de ter um 
papel preponderante e, por isso, acho que uma pessoa que tenha só essa cargo está 
mais liberto para ver e pensar na pedagogia e para ver outras coisas. O Executivo está 
mais preocupado com as obras, com a parte burocrática da organização. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 28 10 Eu nem sempre vejo as minhas posições ganharem no Conselho Pedagógico e depois 
tenho de as implementar com o mesmo sorriso que teria como se fossem minhas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 29 15 Eu sempre fui, ao contrário de algumas colegas minhas, presidente do Conselho 
Pedagógico. Nunca abdiquei disso, embora pusesse isso sempre à votação. Eu não 
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atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

concebo essa divisão tripartida, não concebo. Aquele 115 fazia-me muita confusão 
nisso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 29 16 Se lesses as atas vias logo. A  minha ação é muito diretiva. (...) Sou eu que faço as 
ordens de trabalhos, sou eu que produzo a documentação. É evidente que há secções, 
mas os documentos estruturantes da escola sou eu, não é? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 30 14 É mais um cargo. Depende da forma como as pessoas se relacionam. Isso é sempre 
discutível porque depende das escolas e das pessoas que estão à frente dos cargos. 
Isso é tudo relativo. Aqui nós funcionávamos bem (...) e fazíamos tudo em conjunto. A 
única diferença é que agora sou presidente do Conselho Pedagógico e ela é 
subdiretora. Essa questão muitas vezes não é assim tão pertinente como possa 
parecer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 31 11 eu só lidero o Pedagógico a partir do ano passado. Foi uma questão de seguir o 
costume aqui da escola, estava no Regulamento que o presidente do Conselho 
Executivo não era o presidente do Pedagógico. Sempre me pareceu normal, aliás eu 
sempre concordei com a separação dos poderes, nunca tive problema e sempre 
conseguimos ter lideranças a nível pedagógico que eram compatíveis com as lideranças 
de gestão, do Conselho Executivo. Aí nunca houve problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 31 12 Eu por acaso sempre consegui, até ao ano 2008, ter uma partilha das responsabilidades 
pedagógicas muito adequadas à gestão saudável do agrupamento. Veio a avaliação e 
isso complicou-se porque o Pedagógico não era eu que liderava e tornou-se numa força 
de bloqueio. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 33 16 Presidia ao Conselho Pedagógico? 
Sim, sempre presidi 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 35 11 Com o Conselho Pedagógico também funciona bem porque nós sempre primámos por o 
coordenador não ser o docente mais novo, mas o mais responsável, o que reunia as 
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atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

melhores condições, nem sempre é o mais antigo. A avaliação foi simples, porque o 
coordenador da avaliação já era o coordenador que estava no Conselho Pedagógico. 
Os colegas reconheciam-lhe mérito. O nosso Conselho Pedagógico era e é um órgão 
com muita “força”. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 35 12 Sempre presidi. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 36 9 Sempre [presidi], por opção. (...) Na altura, coloquei diretamente a questão, disse as 
razões pelas quais eu considerava que era tão elegível como qualquer outro dos 
membros do Pedagógico, porque considerava também que grande parte das questões 
pedagógicas, tinham reflexo direto naquilo que era a vida da escola, ao nível das 
decisões do órgão de gestão. Como tal, não vi aqui que o facto de ser presidente do 
Pedagógico, que tivesse alguma colisão de interesses entre estas duas estruturas 
porque o Pedagógico tinha como função fundamental a vida pedagógica da escola e 
depois isso tudo tinha que estar articulado com a outra componente de gestão. O que é 
uma verdade é que o cargo presidente do Pedagógico era por eleição, eu pus 
claramente à disposição dos colegas e eu fui eleito com um voto contra que foi o meu; 
votei numa outra colega que estava. Portanto, sempre fui presidente do Conselho 
Pedagógico e, de facto, não via nenhuma incompatibilidade nestas duas vertentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 38 11 No Conselho Pedagógico (...) a redução de membros talvez facilite algumas tomadas de 
decisão e evita que os alunos e os pais e encarregados de educação sentissem que não 
estavam ali a fazer nada. Ás vezes, no anterior Conselho Pedagógico eu até pedia para 
alterarmos a ordem de trabalhos de modo a que eles pudessem sair mais cedo. 
Tratávamos primeiro dos assuntos que lhes diziam respeito ou que eles quisessem 
levantar e, depois, ficávamos nós. Eu via que estarmos ali a discutir questões de ordem 
pedagógica que não lhes diziam respeito era uma seca para eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 42 9 Com o Conselho Pedagógico, temos uma boa relação com todos os colegas, 
conhecemo-nos há muito anos e muito bem, Neste momento o conselho pedagógico é 
composto por docentes designados pelo diretor, portanto são pessoas em quem eu 
confio e, portanto… Houve um período, foi o período negro desta escola em que, foi 
entre 99 e 2002, tivemos problemas sérios com um professor e dois ou três colegas. 
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Nessa altura ele era membro do Conselho Pedagógico e fez-me a vida negra. Esse e os 
dois ou três amigos dele são aqueles de quem eu falei há pouco, são os que eu sei que 
não gostam de mim mas que, apesar de tudo, reconhecem que o trabalho é válido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 45 12 Relativamente ao Conselho Pedagógico, houve uma altura em que as coisas foram 
muito tensas, na altura do desempenho docente. Aí foram complicadas, mas também no 
final, podíamos sair de lá desgastados mas nunca saímos de lá em conflito, saímos 
sempre cansados. Às vezes fomos mais acalorados nas discussões, se calhar até mais 
agressivos, mas depois quando chegávamos ao fim, as coisas ficavam sempre mais ou 
menos numa situação de consenso, sem grandes problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 48 14 É uma equipa de trabalho, com quem trabalho muito bem. Este ano foi o pior ano do 
Conselho Pedagógico porque foi um ano de regressão a nível desta escola. (...) Eu 
mantive os titulares eleitos, eram pessoas que estavam praticamente em final de 
mandato, extremamente cansados, muito envolvidos na discussão da avaliação dos 
professores, foram dos motores contra a avaliação e, portanto, o Conselho Pedagógico 
foi este ano menos pró-ativo, mais passivo, mas sem conflitos. Nós temos o hábito de 
fazer sempre um lanchinho e o ambiente pessoal foi sempre muito bom. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico 

Delta 55 12 O Conselho Pedagógico era um grupo de pessoas responsáveis pelas áreas 
pedagógicas e que deveriam funcionar como uma equipa, mas a verdade é que eu 
presidi a esse órgão, mas quem colocava lá os coordenadores de departamento era a 
eleição feita nos grupos, ou seja, tinha que gerir as pessoas que me colocavam lá, 
independentemente de eu trabalhar com elas ou não. No entanto, era responsável pelos 
resultados, era quase aquela ideia de que o treinador da seleção nacional não escolhia 
os seus jogadores, mas cada equipa votava nos seus jogadores para jogar com ele e 
ele era responsável pelos resultados. Ou seja, como era assim, era muito fácil dizer: 
“Mas o Pedagógico não funciona porque não fui eu que os escolhi.” Repare : os 
diretores de turma, eram eleitos pelos diretores de turma, os pais eram eleitos pelos 
pais os pais, os alunos pelos alunos, a única pessoa que era nomeada por mim era a da 
equipa de projeto. Não havia no Conselho Pedagógico uma equipa que eu pudesse 
dizer assim: “Pronto, fui eu que os escolhi e portanto sou o responsável pelo 
funcionamento deste grupo.” Chegámos à Assembleia de Escola, o órgão máximo da 
escola, eram eleitos os professores dentro dos professores, os alunos pelos alunos, um 
outro grupo eleitoral que elegia aquelas pessoas que davam orientações para a Direção, 
para o Conselho Pedagógico. Havia muitas situações em que as informações das 
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decisões da escola eram prestadas aos membros da Assembleia de Escola, através dos 
coordenadores de departamento que estavam no Pedagógico. Havia ali um 
emaranhado hierárquico muito complexo que só levava a que, de facto, as coisas, a 
comunicação não funcionava. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 37 7 nunca abdiquei disso, só assim faz sentido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 38 12 Sempre [presidi]. Aliás acho que nesta escola só houve um mandato de um anterior 
colega meu em que o presidente do Pedagógico não era o Diretor Executivo. (...) [Antes] 
era uma eleição mas eu alertava-os para o problema que se podia criar se não fosse a 
mesma pessoa porque acaba por cair mais trabalho em cima dos ombros do presidente 
do Executivo, já que teria de reunir regularmente para ser informado de tudo aquilo que 
se iria passar. Eles acabam por votar em mim, eu é que nunca votava em mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 39 20 eserva para si? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 40 6 Sempre fui o presidente do Pedagógico por uma razão muito simples: ou tinha uma 
pessoa muito dedicada, que estudasse muito, que conhecesse os meandros do 
funcionamento dos currículas, que conhecesse as situações de incoerência entre o 
escrito e o realizado, ou era eu que assumia isso. Eu sempre fui eleito. Portanto, aqui 
não houve o que acontecia em algumas escolas que era o Conselho Pedagógico acabar 
por fazer alguma resistência ao trabalho da gestão. A gestão não é só administrativa, 
também é pedagógica e essas ideias custam, muitas vezes, a aceitar. (...) Para isso 
também foi importante a experiência enquanto coordenador dos diretores de turma 
porque me permitiu ter outra visão do funcionamento dos currículas e do que foi 
necessário para melhorar a qualidade das aprendizagens. Isso refletiu-se nos resultados 
de aprendizagem de uma forma gradual. (...) A minha relação com o Conselho 
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Pedagógico é muito boa, conhecemo-nos há muitos anos e trabalhamos muito bem, 
aquilo muitas vezes tem mais informalidade do que formalidades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 42 10 sempre presidi ao Conselho Pedagógico, agora também é obrigatório (...) mas também 
nunca me esforcei por não o ser. Em muitas escolas muitos colegas meus esforçavam-
se para não o ser, abriam a porta para isso. Eu não, eu nunca fiz isso, sempre me 
disponibilizei para o ser. Aliás eu sempre achei um absurdo, no contexto legal do 115_A, 
o presidente do conselho executivo poder não presidir ao conselho pedagógico. Por 
isso, como podia não presidir ao conselho pedagógico? Eu sempre me bati por isso. 
Não era para mim concebível. (...) Se são dadas ao presidente todas as 
responsabilidades pedagógicas, a constituição das turmas, a elaboração dos horários, a 
distribuição do serviço, a elaboração do projeto educativo, a avaliação dos 
professores… como não poderia presidir ao conselho pedagógico. Isso era um absurdo! 
Sempre foi na minha cabeça. Felizmente que isso foi alterado agora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 45 13 eu não presidia ao Conselho Pedagógico. Houve uma altura em que era permitido, o 
115 permitia isso, e houve alturas em que eu não presidia e até achava que era bom eu 
não presidir (...) [porque] descansava-me um bocado, aliviava-me um bocado o meu 
trabalho. E orientar reuniões também é cansativo e obriga-nos a um trabalho 
suplementar. (...) Eu penso que no último ano já fui eu a presidir e não me lembro bem 
porquê. Houve reestruturação dos departamentos e depois do concurso dos professores 
titulares, os departamentos foram reorganizados e portanto nós no último ano antes do 
75/2008 já estávamos a funcionar com esses departamentos. Portanto como houve 
mudanças, aí já entenderam que deveria ser eu a presidir ao conselho pedagógico, mas 
antes não era eu. Trabalhei pelo menos com dois presidentes do Conselho Pedagógico 
e achava bem. Para mim em termos de trabalho aliviava-me um bocado e, por outro 
lado, partilhávamos mais as coisas, do que agora. Acho que agora, embora as colegas 
estejam disponíveis para preparar as reuniões, não é a mesma coisa. Daí ter que ser eu 
a pedir às pessoas “Não me queres dar uma ajuda?”, enquanto que antes era ao 
contrário, eram as pessoas que me vinham pedir e portanto partilhávamos mais. Achava 
preferível, mas pronto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 

Delta 48 15 Sempre presidi. 
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Conselho Pedagógico\A 
presidência 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 50 7 Não no 115, embora estivesse no Conselho Pedagógico, durante dois anos, tivemos um 
presidente que era outro membro do Conselho Pedagógico. Eu sou a favor, que haja 
uma diferença porque senão, muitas vezes, estamos ali a discutir a perspetiva, como eu 
costumo dizer de a Olívia patroa e a Olívia costureira, quer dizer, estar ali a debater 
outras questões. Portanto eu achava que era importante ser outra pessoa. Aliás, porque 
eu sou a favor que os órgãos sejam dirigidos por pessoas diferentes, embora tenha que 
haver reuniões de aferição e dos trabalhos conjuntos. Mas não, não vejo mal nenhum 
que sejam pessoas diferentes. Agora com a obrigatoriedade já sou presidente do 
Conselho Pedagógico, mas também fui tantos anos, portanto não. Aí sim, terá que ser 
assumido por um professor. Mas, por outro lado, o nosso volume de trabalho não é com 
as questões pedagógicas. Neste momento, começa a ser com as questões de natureza 
administrativa e financeira, e depois temos que ter um cuidado acrescido, porque se 
falha qualquer coisa, enfim, é muito problemático para a vida da escola e para a vida 
das pessoas, não é? As questões jurídicas, questões financeiras, muitas técnicas, 
muitas, muitas e por isso é que a medida de assessoria foi uma medida maravilhosa do 
ponto de vista do funcionamento das escolas. Claro que houve escolas que usaram 
horas de assessoria para dar a professores, professores para poder assessorar lá. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 51 11 sempre presidi porque acho que a parte pedagógica é fundamental. É uma coisa que 
não quero perder, [mas] precisava de mais tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 52 10 Eu fiz três mandatos, no primeiro fui presidente do Pedagógico mas no 2.º e 3.º fiz 
questão de não ser eu a presidir porque acho que o Pedagógico teria uma mais-valia se 
fosse outra pessoa que pudesse dedicar mais tempo, que controlasse de maneira 
diferente as questões pedagógicas, uma vez que a pessoa tem carradas de coisas para 
fazer ao mesmo tempo: questões pedagógicas, administrativas, financeiras. Mas, 
portanto, tive sempre uma boa relação com o meu colega presidente do Pedagógico e 
previamente fazíamos uma reunião em que víamos os temas, o que eu tinha e queria 
dizer e correu sempre muito bem e com pessoas diferentes no 2.º e no 3.º mandato. 
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Pedi para ser outra pessoa e no momento em que disse isto houve aquela primeira 
parte em que ninguém queria, mas eu depois sugeri nomes e pronto. [Agora] tive que 
optar por uma estratégia diferente, ou seja, pelo facto de ter de presidir ao Pedagógico 
tive de me revestir de pessoas que me pudessem apoiar pedagogicamente. Acabo por, 
formalmente, ser presidente do Pedagógico, sou eu que dirijo as reuniões, mas depois 
há muita coisa que não é tida por mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 53 9 a partir do momento em que isso foi possível, deixei de ter. Não é porque não goste de 
ser professor mas é pelo facto de não conseguir ter tempo para fazer bem as duas 
coisas e, como disse ainda há pouco, tenho falta de tempo para gerir uma escola, corria 
o risco da componente letiva começar a ficar para segundo plano e aí os alunos seriam 
prejudicados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 53 10 Agora terei de ser, mas sempre fui eleito para isso. (...) Considerava que devia ser eu a 
presidir, depois os outros elementos é que decidiam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 54 10 Sempre presidi ao Pedagógico, mesmo nas alturas em que o presidente era eleito de 
entre os seus membros, eu fui sempre eleita e também pus sempre o cargo à votação e 
à discussão. E disse-lhes sempre: “Se quiserem que seja outra pessoa, estão à 
vontade.”, mas acho que é fundamental que o presidente do Conselho Executivo seja 
presidente do Conselho Pedagógico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 55 13 Sempre presidi ao Pedagógico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 57 17 Sempre [presidi, mas] (...), efetivamente, há pessoas com leituras diferentes. Eu, no 
Conselho Pedagógico, nunca me apresentei como “candidata a”, portanto sempre fui 
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atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

sujeita a votação. Mas também nunca declarei que  tinha qualquer impedimento e que 
não queria ou não gostaria de ser. São visões. Eu acho que o ser presidente do 
Conselho Pedagógico e em simultâneo, presidente do Conselho Executivo, Diretora, 
facilita um pouquinho, agiliza os trabalhos. Efetivamente, para que o Conselho 
Pedagógico consiga funcionar, tem que haver muito trabalho prévio, entre o presidente 
do Conselho Pedagógico e a Diretora, o presidente do Conselho Executivo, caso 
contrário estarão numa reunião a perguntar sempre se depois a outra parte vai aprovar 
aquilo. O Pedagógico tem autonomia, mas a autonomia não chega até à decisão final, 
não é? Como sabemos, a parte de Direção poderia sempre inviabilizar, com 
fundamento, algum decisão. Acho que nunca houve qualquer tipo de problema. Eu ouço 
as críticas, as sugestões, tento apresentar a minha visão e a dos meus colegas que 
trabalham comigo na Direção e a única coisa que acontece é que me obriga a uma 
preparação muito cuidada do pedagógico, porque sei perfeitamente que a dupla função 
não dá para falhas. Nenhum dossier pode ir para Pedagógico que não esteja 
devidamente preparado por mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 59 14 Sempre. (...) Eu sou uma pessoa assim: sempre que havia processos eleitorais, no 
primeiro segundo da abertura dos processos eleitorais eu tornava público que era um 
concorrente e desafiava as pessoas todas a estarem à vontade (...). Eu sempre fui muito 
claro, eu dizia assim: “Eu sei que em muitas escolas o presidente diz: É pá eu tenho 
muito que fazer, eu delego em alguém. Ó pessoal, vamos à eleição, e eu quero dizer 
que não abdico de ser candidato.” e apresentava as minhas razões para tal. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 59 15 ao presidir ao Conselho Pedagógico eu teria a oportunidade, em termos estratégicos, de 
ter uma visão mais de cima para baixo. Eu acho que quem tem que liderar, tem que ter 
a capacidade de conseguir ver a floresta de cima para baixo e conseguir perceber quem 
corta a floresta, conseguir ver onde é que estão a cortar as árvores da floresta, para 
poder dizer assim: “É pá, eu não acho que seja por aí que devem ir.”, por isto e por 
aquilo, “Devem ir antes por aqui.”. Portanto, se nós estivermos a um nível do corte das 
árvores, temos uma visão mais periférica, não temos visão, digamos, da arquitetura do 
chapéu de chuva e eu sempre entendi ter esta visão de cima para baixo, para poder 
cogerir, corresponsabilizar, descentralizar. Mas o problema das escolas é que a cadeia 
da sequencialidade, à medida que vai passando de uns para outros, vai perdendo 
eficácia. Se nós tivermos à frente alguém que, de uma forma sistemática, 
monitorizando, controlando no sentido da monotorização, motivando, pondo as pessoas 
a refletir sobre as coisas... E porquê então um líder, ou porquê então um presidente ser 
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simultaneamente presidente do conselho pedagógico? Depende do perfil. Se a pessoa 
se desvincular dos princípios mais centralizadores e tiver um espírito mais democrata, 
se for uma pessoa, modéstia à parte, que tem sido a minha experiência, muito 
investigadora, que faz formação paralela.. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Participação no 
Conselho Pedagógico\A 
presidência 

Delta 60 8 Não, eu nunca fui um defensor disso. Eu sou presidente do Conselho Pedagógico neste 
momento porque o 75/2008 o obriga. Quando foi o 115 eu nunca fui presidente do 
Pedagógico porque entendi que a estrutura das escola funcionaria melhor 
pedagogicamente se o presidente do conselho executivo trabalha-se em conjunto com o 
presidente do conselho pedagógico. Sempre defendi que o presidente do executivo não 
devia acumular funções como presidente do pedagógico. Penso que a escola ganhou 
nesse sentido e que vai perder agora com o diretor a ser o presidente do Conselho 
Pedagógico devido à carga de trabalho que tem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Processo de 
avaliação dos alunos 

Delta 02 37 Todos os anos nós pedimos às escolas secundárias para onde os meninos vão, 
oficialmente, os dados deles no 1.º período e, no fim, nós tivemos um índice de sucesso 
nos nossos ex-alunos. (...) Terminaram o 12.º ano este ano os primeiros e já estamos 
com os outros de 10.º e 11.º. A primeira corte de miúdos acabou este ano em 2009, foi 
de 2006 a 2009, exatamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Processo de 
avaliação dos alunos 

Delta 14 24 temos no contrato de autonomia critérios de progressão e de retenção diferentes do 
resto do país. Os miúdos se tiverem aqui mais de duas negativas chumbam, no resto do 
país são três, mas além disso, se uma delas for Português ou Matemática, também 
chumba. (...) A própria Direção Regional dizia-nos que quando chegar a altura da 
Páscoa tínhamos a escola vazia. Curiosamente, foi precisamente o contrário, os pais 
começaram a querer vir para cá e quando lhes perguntávamos porque queriam vir para 
cá eles respondiam: “É que vocês aqui são mais rigorosos”. “Mas sabe que o moço 
pode chumbar mais facilmente”. A resposta deixava-nos espantados “Eu não me 
importo, eu quero é que ele aprenda”. Esse conceito de eu quero que ele aprenda é o 
que pretendemos, mas nem toda a gente tinha essa coragem. E atenção que temos 
uma escola a seis quilómetros daqui e outra a oito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Processo de 
avaliação dos alunos 

Delta 14 25 nós tornarmo-nos credíveis perante a administração e aplicámos um controle interno 
que nos garantisse essa credibilidade. Para isso, ao nível dos critérios de avaliação eles 
são controlados através de uma grelha que é preenchida nos departamentos pelo 
coordenador. Depois, fazemos um prova global anual a todas as disciplinas e em todos 
os anos. Exatamente, desde o 1.º ao 9.º ano e fazemo-la com carga avaliativa, com 
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vinte e cinco e trinta por cento da nota final do ano.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Processo de 
avaliação dos alunos 

Delta 17 19 Esta história de dizermos que as turmas são grandes, que o insucesso se deve a falta 
de bases, esses chavões têm que acabar. Nós temos que tentar dar a volta, por isso é 
que cá estamos. Eu costumo fazer a estatística sobre os resultados da avaliação, dos 
momentos de avaliação nesta casa. Primeiro período, resultados feitos, apresenta-se no 
Pedagógico, leva-se aos grupos e os grupos que olhem para os quadros que tirem as 
conclusões que quiserem. Este ano inverti as coisas, estabeleci tópicos para refletir, não 
para este primeiro período mas para o segundo período, e já vão ter que fazer as suas 
reflexões com base naqueles tópicos que eu lá ponho. Eu quero respostas porque eu 
quero saber o que é que os alunos não sabem. É muito mau quando eu, que sou 
profissional, não sei o que é que os meus alunos não sabem. Portanto, se eu não sei o 
que é que os meus alunos não sabem, como é que eu hei de poder criar estratégias 
para poder dar a volta? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Processo de 
avaliação dos alunos 

Delta 28 11 Quando começámos a perguntar quais eram os critérios de avaliação, dizia-se: “Mas é 
isso é muito intuitivo, a gente ouve e vê.” Lembro-me uma vez que sentei uma colega aí 
nesse lugar onde está e disse-lhe: “Explica-me lá, eu que não sou de música, para fazer 
como vocês o que que é que tenho de fazer?” Ela foi dizendo e eu ia apontando. 
Telefonei para a funcionário e pedi-lhe: “Faça-me fotocópia disto.” Depois disse-lhe: O 
que eu quero que tu faças é o que já fazes, põe-me isso no papel. As pessoas eram 
formadas para a música e o músico clássico, nem todos serão, mas ele é formado, 
sobretudo, para ser solista, é um primus. Depois quando tem de ligar à terra num sítio 
de pares é muito difícil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Promover formação 

Delta 39 21  quando digo formação, muitas vezes até formação na própria escola, sei lá, muitas 
vezes quando desenhamos um determinado programa de trabalho, um determinado 
projeto para uma determinada área, o ponto de partida é a formação. Para lhe dar um 
exemplo muito concreto, há uns anos, uns anos largos, encetámos umas mudanças no 
âmbito da definição de critérios de avaliação dos alunos porque era uma área assim um 
bocadinho escurecida, em que os pais não conseguiam muitas vezes ver a luz. E 
achámos que aquilo merecia ser mais transparente, merecia ser mais esclarecedor para 
quem vê o processo e acompanha o processo de fora. E o ponto de partida, foi 
exatamente o procurarmos com duas ou três pessoas que sabíamos que tinham 
capacidades e competências nessas áreas, fazer formação em termos de diretores de 
turma e dos coordenadores de departamento, precisamente para iniciarmos depois esse 
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processo de mudança. Primeiro tentámos ver que as pessoas vissem a utilidade das 
mudanças através da formação, porque às vezes parece-nos que está tudo em e não 
sentimos necessidade, Porquê? Porque o nosso conhecimento é um pouco reduzido e 
se alargarmos um bocado os nossos horizontes vamos ver que há coisas que nós 
vemos duma forma, mas que depois isto pode não ser visto desse prisma. (...) Digamos 
que esse é o processo que nós vamos procurando organizar, levar lá especialistas, 
procurar 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Promover formação 

Delta 59 16 Eu durante cinco anos fiz a formação de todos os professores desta casa, reconhecida 
pela comissão pedagógica lá do Minho. (...) “Nós temos que fazer formação e formar os 
diretores de turma, vamos fazer uma ação de formação prioritária para diretores de 
turma. Quem é o formador? Eu.” .Definia as coisas e punha as pessoas a trabalhar. Os 
documentos eram produzidos internamente.  Ah gerir por exemplo: departamentos, 
liderança de conflitos, de projetos, investiguei. Sempre fui fazer formação mas com o 
objetivo de desmultiplicar isso aqui internamente e liderei a equipa, depois entrei numa 
de me desligar, para a equipa avançar. Portanto, sempre foi esta ideia, portanto, 
estando em situações ou de topo ou de capacidade de intervenção na decisão, entendia 
eu e continuo a entender, que era mais útil e mais eficaz e, sobretudo, uma coisa que é 
muito importante que é o sentido de interpelação e do questionamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 01 14 isto tem demasiado trabalho, para termos ainda que nos preocupar em planear aulas, 
em fazer planificações. (...) Eu tenho de ir às reuniões de grupo e tenho que fazer essas 
coisas todas que são próprias da atividade docente, mas não, para mim não é 
compatível com dar aulas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 08 18 a área de projeto, que é uma coisa muito virado para a sustentação da autonomia nas 
crianças e para um trabalho com crianças que está muito além do trabalho 
individualizado, é um trabalho de turma, um trabalho em coletivo. Eu estive a dar a 
disciplina juntamente com dois colegas, já que estou proibido de dar aulas, diga-se de 
passagem, não é da minha competência, o meu conteúdo funcional não inclui as aulas. 
Mas eu de facto dei-as, fiz muitas aulas da área de projeto e deu-me muito prazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 

Delta 10 17 Ao longo deste anos todos teve componente letiva? 
Tive, durante alguns anos. 
P.: Deixou de ter, portanto. 
Estava a fazer mal duas coisas. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

196 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

lecionação 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 13 25 Pedagógico, francamente sempre foi uma área onde eu me dediquei muito e que 
gostava muito de trabalhar. A minha componente de trabalho é precisamente ser 
professor e falta-me dar aulas, falta-me trabalhar com eles, com os miúdos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 15 18 em 2002, cheguei à conclusão que não podia continuar a ter turma porque não faria 
bem nem uma coisa nem outra. Mas foi horrível, ficar sem dar aulas, faltava-me 
qualquer coisa. [Mas] eu tinha um contacto quase diária com os alunos e foi um bocado 
por aí que eu superei isso, mas custou-me muito; esse ano de 2002 foi muito mau para 
mim nesse aspeto. Por outro lado também superei porque nesse ano não tinha turmas 
que chegassem para os professores todos e isso também ajudou. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 20 14 tive nos primeiros anos, mas depois torna-se impraticável porque as solicitações são 
tantas que chegar tarde à aula provoca alguma instabilidade e os alunos saem 
prejudicados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 22 11 Sempre tive, nunca deixei (...) porque é uma coisa que eu adoro fazer, que me dá 
imenso prazer, que me alivia muito o stress. Há pessoas que fazem jardinagem, que 
fazem desporto e eu para aliviar o stress dou aulas. Outra coisa que me alivia muito o 
stress é jogar à bola, uma coisa que não dispenso. (...) Faço-o com imenso prazer e 
digo muitas vezes que passo melhores tempos nas salas de aula do que, às vezes, 
aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 23 26 nunca tive componente letiva. A partir da altura em que passei a ser presidente do orgão 
de gestão, nunca; deixei de ter componente letiva. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 

Delta 29 17 Tive, durante cerca de três anos. O ano passado tive, mas agora não tenho. Acho que 
durante estes vinte e oito anos tive cerca de onze anos com componente letiva. Agora o 
meu problema é que neste momento eu não tenho espaço para. Eu há uns anos atrás 
respondi ao que as pessoa me diziam de que tinha de ir experimentar. Mas, de facto, 
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lecionação não é para mim nem para eles, os alunos. Mas principalmente para mim porque era 
mais uma tarefa em que me tinha de dividir e aquilo era altamente secundário para mim 
porque tinha outras urgências. Depois eu tenho de ter alguma mobilidade para a 
representação da escola e muitas vezes os miúdos eram prejudicados por isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 30 15 deixei de ter. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 34 14 eu deixei de ter componente letiva porque passava a vida a ser chamada. Estava a dar 
a aula e era chamada, tocava para entrar e tinha alguma coisa para tratar ainda e 
prejudicava os dois trabalhos. Depois marcavam-me uma reunião e não dava… (...) 
Então da forma como isto agora está, em que é tudo para ontem, responder a inquéritos 
para ontem… Acho que não temos cabeça, sequer, para estar numa sala de aula. (...) 
São os dois trabalhos [muito exigentes], mas se estamos numa sala de aula não nos 
podemos estar a preocupar com outras coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 47 7 Eu quando estava num conselho diretivo vinha-me um aluno perguntar “Senhor 
professor, não vai dar aula?” Já tinha tocado para a entrada e eu estava a tratar de não 
sei o quê. Às vezes tinha mesmo de faltar e isso era sempre complicado. Também 
percebo que estar nestas funções e a dar aulas é muito complicado, mas tinha esse 
aspeto positivo que era estarmos mais perto dos alunos, termos mais contacto com 
eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 48 16 A escola é muito grande e tem tido sempre para cima de mil e quinhentos alunos. Não 
há qualquer hipótese de eu ter componente letiva. Eu via os vices terem de interromper 
o que estavam a fazer e correr até à sala de aula. É complicado (...) numa escola com a 
dimensão desta. Numa escola com uma dimensão mais pequena eu considero que é 
um laço importante a manter-se. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 50 8 deixei de ter por uma razão muito simples: eu nesse ano tinha turma, e aquilo que eu 
verificava era que muitas vezes, ainda por cima nós usávamos o nosso horário, como 
tínhamos maior disponibilidade de horário, para preencher os buracos das turmas, está 
a ver? Então o que é que acontecia? Muitas vezes os meus alunos eram prejudicados 
pelo facto de eu estar na gestão, porque era chamada para não sei onde. Eu lembro-me 
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dos miúdos dizerem, eu sou professora de inglês, de os miúdos dizerem-me, quando eu 
dizia aos miúdos, “Amanhã não há aula.” ou qualquer coisa, e na altura não havia 
substituições, eles dizerem: “Ó professora, outra vez?” E foi essa a razão pela qual eu 
não quis componente letiva, embora faça aulas de substituição. (...) O professor falta, 
não há ninguém para substituir, vou eu porque acho que é importantíssimo ter na gestão 
pessoas que estão a trabalhar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 51 12 deixei de ter componente letiva há muitos anos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 56 25 Tive sempre até ao momento em que entrámos na experiência de gestão flexível do 
currículo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.02 
Pedagógico\Trabalho de 
lecionação 

Delta 56 26 Uma coisa que que gosto de fazer, e às vezes faço, mas é cada vez mais raro, é 
substituir um colega numa aula de Inglês. Posso-lhe dizer que este ano letivo não tive a 
oportunidade de fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\A 
mudança no corpo docente 
provocou alterações 

Delta 17 20 este ano a escola mudou porque eu, praticamente, tenho quase 50% de professores 
novos porque muita gente se reformou. (...) Eu tive a preocupação, sabendo desta 
mudança, já fiz uma reunião com eles, com os novos todos, para além de ter feito a 
reunião com todos os professores que faço na abertura do ano. Já fiz uma reunião com 
eles, só com eles, com os novos e com os respetivos coordenadores de disciplina para 
os picar, em termos de os obrigar a vestir a camisola da casa e estar disponível às 
novas ideias que eles podem trazer, às experiências que eles têm, para darem um 
passo em frente. Mas é difícil porque é uma mudança muito grande, é uma mudança 
muito grande. Isto, repare, é muito complicado para mim estar à frente de uma casa, 
estar a falar com um professor e não saber o nome dele e não saber o que é que ele dá. 
Isto para mim faz-me uma confusão dos diabos, não estou habituado a isso, e este ano 
estou a passar por isso. (...) É que são muitos. Isto, mexe comigo porque não me sinto 
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bem, mas penso que tenho uma relação boa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\É um 
corpo difícil de gerir 

Delta 31 13 Este agrupamento não é fácil porque o corpo docente é gerador de alguns 
descontentamentos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\É um 
corpo difícil de gerir 

Delta 31 14 P.: Isso tem influência no balanço que faz da sua atividade? 
Tem sempre influência positiva e negativa. Positiva tem porque, porque eu ouço muito 
os meus colaboradores e quando foi da distribuição das tarefas eu perguntei ao meu 
subdiretor “Como é que vamos fazer este ano? Como é que podemos melhorar a 
relação com os nosso professores? Achas que este ano tiramos a folha de presenças?” 
Tínhamos de fazer qualquer coisa para que as coisas corressem melhor. Isto influencia 
as minhas decisões, mas tento sempre que as pessoas que chateiam, de tirar melhor 
dessa chatice para as minhas decisões, no sentido de melhorar. Se há coisa que eu não 
quero é ter aqui alguém chateado. Nós temos aqui o dia livre e todos os professores têm 
um dia livre. No início da minha carreira fiz uma formação com o arquiteto Varejão, na 
altura era a sumidade dos horários, e ele disse logo na abertura da formação 
“Professores descontentes, é escola que não funciona” e para não termos professores 
descontentes, o dia livre é uma maravilha. Nós temos aqui dia livre e os professores 
faltam muito menos com dia livre. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 09 9 Os professores vêm mais cá do que os funcionários. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 

Delta 09 10 Os professores estão mais cá porque, até com a vida que agora levamos todas as 
semanas, há reuniões e atividades aqui na escola, por exemplo de formação, em que as 
pessoas se deslocam cá. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 20 15 os professores também recorrem bastante porque há um fenómeno desta evolução e 
destas mudanças que aumentou a dificuldade no contacto com os docentes. A gestão 
flexível do currículo já vem de 2001 e acontece que o número de contactos com os 
professores diminuiu. Ao trabalharmos em tempos de 50 minutos eu tinha a 
possibilidade de ter quatro momentos com os professores e passei a ter só dois. 
Portanto, ao diminuir o tempo de contacto, porque os professores vão para as aulas 
aumentam o número de solicitações no período mais curto. Em vez de termos grande 
confusão dentro da escola, de hora a hora, vemos que numa altura de aulas o ambiente 
é extremamente calmo. Chega o intervalo e é a grande confusão, saudável, que existe 
nas escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 20 16 O maior número tem a ver com dificuldades com os alunos, de controlo disciplinar em 
alguns casos. Este ano também questões de ordem sindical, apesar de não ser 
sindicalista neste momento, mas questões que tinham a ver com a avaliação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 20 17 Os professores tentavam muito saber como é que as coisas iam evoluindo, e estando 
eu no Conselho das Escolas também havia muitas solicitações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 

Delta 20 18 tem mais a ver com as questões disciplinares. O grande número de contactos passa 
muito por aí. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

relação\Recorrem muito à gestão 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 21 20 Sim, é constante, e é fácil entrar e colocar as questões. Nós trabalhamos de porta 
aberta, a minha porta nunca está fechada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 21 21 os professores entram, colocam a questão e ficam á espera de uma resposta imediata? 
Claro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 23 27 Quem é que recorre mais aqui a esta sala, ao órgão de gestão? 
Ah são os professores. Normalmente são os professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 25 13 Como há uma certa estabilidade do corpo docente, digamos que a informalidade 
continua a estar muito presente e, portanto, não há qualquer dificuldade de, em 
qualquer momento, ser abordado. Sinto menos isso nos vinte e tal professores, isto 
agora aumentou um bocado, que chegaram este ano, por exemplo, não é? A figura do 
diretor e tal, e ainda por cima agora é a figura de pessoa mais velha, que porventura 
está menos tempo até para estar na sala dos professores do que estava antes, porque 
uma das coisas que eu antigamente fazia, tinha mais tempo, para mim à hora daquele 
intervalo grande da manhã era para interromper. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 27 16 Hoje os professores são cada vez menos autónomos. 
P.: Isso significa que recorrem muito ao órgão de gestão? 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Muito, mesmo muito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 27 17 São os mais díspares, desde problemas de indisciplina, apesar de estarmos num meio 
em que os alunos são dóceis. Só para lhe dar um exemplo, no ano passado tive seis 
procedimentos disciplinares. Numa escola-sede que tem mil e setecentos alunos, o que 
não é nada, estamos numa escola pacífica. Mas os professores estão crispados com 
toda esta azáfama e então todas as coisinhas são motivo para contestar; que os alunos 
são assim, que são assado, que faem isto ou aquilo, que faltam ao respeito, que não 
quer vir cá para fora, e centram estes problemas todos no diretor. Aliás, apesar de não 
dar aulas, tenho de ir muitas vezes impor a ordem, a disciplina na sala de aula. 
P.: Muitas vezes é chamado pelos próprios professores a intervir na sala de aula? 
Exatamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 27 18 Ocupam-me bastante tempo. 
P.: Portanto, os professores trazem-lhe estes problemas... 
Cada vez mais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

Delta 29 18 Que problemas é que normalmente te surgem? 
Com os professores, fundamentalmente, está ligado ao não cumprimento de regras. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 

Delta 36 10 Repare, apesar de em termos orgânicos existir a figura de coordenador do 
departamento e, no nosso caso em concreto, também o de delegado de grupo 
disciplinar, há muita coisa que não é da questão pedagógica específica e portanto, não 
o discutem, não a apresentam a esses coordenadores, sejam eles quem forem. E 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da 
relação\Recorrem muito à gestão 

portanto, vêm direto colocar aqui as questões. Nos últimos dois, três anos, com as 
questões relacionadas com as alterações do estatuto da carreira docente, digamos que 
as dúvidas das pessoas são imensas, não dúvidas sob o aspeto legislativo, mas mais 
dúvidas sobre o que fazer. “Não sei, não sei se faça isto, não sei se devo fazer aquilo.” 
Vêm muitas vezes. Há muitas horas que são utilizadas na relação com os colegas, mais 
no sentido do aconselhamento sobre o que fazer do que propriamente de outras 
questões; isso nota-se muito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 01 15 São boas.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 02 38 Tenho muito boa relação com os professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 02 39 Muito próxima, muito próxima [com os professores]. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 

Delta 03 13 eu faço sempre questão de ir à sala dos professores para aquele contacto humano 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 03 14 se calhar identificarei meia dúzia de pessoas com quem nunca consegui estabelecer 
assim aquela relação aberta que terei com a maioria das pessoas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 03 15 Aqui a EB2,3 tem mais de noventa e tal professores e desses, mais de cinquenta por 
cento já estão aqui há mais de dez anos. Alguns estão cá há vinte. Esses sabem que 
somos ótimos amigos, já não somos só colegas, de todos. Dos do tempo da abertura da 
escola e nos primeiros anos conseguimos cimentar a amizade. Depois, ao longo dos 
anos, os professores foram sendo substituídos e desta geração mais nova, é claro que 
não estabeleço tão facilmente uma amizade. É diferente com uma pessoa que tem 
cinquenta e tal anos do que com uma pessoa de trinta. Mas também estabeleço com 
gente nova, com quem convivo e que, às vezes, fazemos programinhas extra escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 04 14 A minha relação com os professores é, acima de tudo, muito natural. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 05 9 A relação com os professores é assim: há muitos que dizem que tenho um lado 
maternal (...) A relação é próxima, mas não é com todos, não é? Também tenho, 
digamos assim, a minha personalidade e muitas das vezes, muitos não se dão com as 
minhas ideias 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 06 20 A relação é uma relação entre pares, como sempre foi. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 07 33 Algo amistosas, mas à direção, é curioso, também a verdade seja dita, há muitos 
professores que poucas vezes se dirigem à direção e há muitos que muitas vezes se 
dirigem à direção. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 08 19 Eu tenho uma boa relação com os professores, diria. Penso eu, que tenho uma boa 
relação com os professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 08 20 Tenho uma relação próxima com os professores (...).  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 

Delta 09 11 Eu trabalho muito bem com todos eles [professores],  
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

boas e próximas, com a maioria 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 11 18 Há colegas que vêm aqui e que contam a sua vida, choram, etc., e eu tenho de me 
fechar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 11 19 Sim, muito próximas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 13 26 eu até tenho aqui uma professora nova que entrou este ano, que não entra aqui ou me 
encontra na rua e diz: “Bom dia senhor Diretor”. Eu sinto-me imensamente mal, mas 
pronto, é uma questão de educação. Eu trato-a por tu e ela me “senhor Diretor”. Já lhe 
disse: “É pá, não me chames assim porque não é verdade, eu neste momento estou 
aqui, mas eu não sou Diretor, eu estou em Diretor.” Mas com os professores eu tenho 
uma relação muito horizontal, muito de pares, muito igual, porque eu acho que é assim 
que temos de funcionar.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 13 27 embora legalmente a estrutura comece a ficar cada vez mais piramidal e hierarquizada, 
se nós entendermos a escola assim, vamos fazer dela uma fábrica, vamos caminhar 
para o Neo-Taylorismo, vamos para o Weber e fazemos isto duma forma burocrática 
que eu aqui escrevo uma série de ordens e elas são respondidas e nem sei depois 
como é que elas funcionam, porque não tenho feedback. Eu não funciono assim com os 
meus colegas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 15 19 eu acho que é muito importante estar na sala dos professores, ouvir os colegas, aquele 
problema de cada um que é sempre o mais importante, mesmo que seja um 
problemazito, é importante ter tempo para isso. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 15 20 Recorrem demais e nós estamos sempre disponíveis. Foi engraçado que nos primeiros 
anos eles vinham aqui, estávamos todos na mesma sala e eles perguntavam se eu 
estava e se não estavam diziam que voltavam  no dia seguinte. Era horrível e não era 
por não gostarem dos outros colegas, era porque achavam que eu é que lhes dava a 
resposta. Isso acontecia um pouco porque eu estava muito presente, passava cá os 
dias e as tardes, mas consegui esbater isso um pouco ao longo dos anos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 15 21 Os professores até acham que eu, nós, temos de lhes dizer quando é que eles têm de 
concorrer, ou seja, aquilo de que eles são responsáveis. Depois, quando têm de tomar 
uma decisão em termos de carreira, grande parte deles não a toma sem me vir 
perguntar. Os meus colegas dizem-me que a culpada sou eu porque respondo a tudo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 17 21 Continuo a vê-los como meus colegas, trato-os como meus colegas, continuo a ver isso 
e não é demagogia. É como uma família, isto só funciona, se todos trabalharmos para o 
mesmo objetivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 17 22 nunca me vi na necessidade de ter que intervir na qualidade de Diretor, de Presidente. A 
primeira abordagem que eu faço é sempre falando numa de igual para igual. Claro que 
não vamos desprezar as coisas, portanto, cada um tem as suas funções, cada um tem 
as suas responsabilidades, mas é sempre numa de colega para colega. Agora, se não 
me ouvirem, logicamente, aí terei que agir. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 18 11 Muita boa, tive sempre muito boa relação com os professores. Procurava sempre ir, no 
intervalo grande, da manhã e da tarde, à sala de professores. Gostava de ir para 
conversar de coisas que não tinham muito a ver com a escola mas, infelizmente, 
apanhavam-me e eu acabava por falar disto e daquilo. Mas gostava muito de ir porque 
como professora, como colega, ir conversar com eles. A minha relação com os 
professores foi sempre ótima, como digo, sempre que pedia alguma coisa, nunca 
ninguém me disse que não. E pedia muitas coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 19 19 Eu penso que são boas. Também somos uma escola com um corpo docente 
estabilizado, já com muitos anos de serviço na generalidade. Funcionamos como uma 
família, digamos assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 20 19 Acho que é boa, é uma relação bastante próxima. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 20 20 tenho essa ideia de uma grande abertura e de saber ouvir, que penso ser uma das 
características mais importantes neste carto. Temos bastante paciência e resistência 
para tentar compreender aquilo que, muitas vezes, não seria de compreender. É 
necessário fazer ver às pessoas que a atitude que estão a ter ou que tiveram por algum 
motivo não é a melhor e que há que refletir com calma e tentar ultrapassar as situações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 

Delta 20 21 o saber está neste jogo de marcar bem as posições; podemos ter muitos amigos mas eu 
sou o diretor, ou se eu sou  professor, e não pode haver aqui confusão de funções sobre 
quem mando ou deixa de mandar. Aqui mando eu, na sala de aula manda o professor, 
independentemente de podermos ter uma grande proximidade. 
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Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 21 22 São boas. Eu sempre usei uma forma de estar muito próxima entre mim e os meus 
colegas. Temos levado isto da melhor forma que achamos que podemos levar isto, isto 
é, não dramatizando as situações, tentando encontrar soluções que facilitem a vida de 
todos. É este o caminho que temos seguido e penso que temos conseguido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 22 12 É uma relação de total abertura. (...) Há total abertura, circulo na sala dos professores 
com toda a abertura, sento-me, converso e faço muitas brincadeiras por lá, mas fazia 
muitas mais antes de estar aqui, vou-me coibindo de as fazer para não ser mal 
interpretado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 22 13 Muito próxima e muito aberta, toda a gente me trata por tu embora, às vezes, venham 
pessoas com maus vícios e querem chamar-me de senhor presidente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 23 28 É uma relação muito boa, muito aberta, muito franca, e se calhar por isso é que, enfim, 
vamos ficando muitos anos. Mas também porque eles, com certeza depositarão alguma 
confiança em nós. É uma relação de confiança, de acreditar que eles conseguem, 
podem e têm conseguido 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 24 18 Posso concluir, então, que as relações com os professores são normalmente pacíficas e 
que o único momento que exigiu maior atenção e provocou alguns conflitos foi o tema 
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atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

da avaliação? 
Sim, pode, embora eu devesse ser a última pessoa a dizer isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 25 14 Era sagrado, tinha que ir lá abaixo tomar um café. Agora vou quando posso, não é? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 26 13 Eu tenho uma boa relação com os professores. É evidente que são inevitáveis alguns 
dos conflitos, mas, por exemplo, os meus coordenadores de departamento, nomeados, 
são aqueles que eu sempre tive. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 27 19 Eu penso que as relações são boas, mas sabe que eu tenho aqui uma especificidade 
própria porque isto é uma escola de fusão e havia a escola EB2,3, que já era 
agrupamento e havia a escola secundária. (...) Negociar qualquer coisa com a básica, 
do ponto de vista do meu colega e de muita gente, era descer de nível. (...) Como lhe 
dizia, como houve uma fusão, havia um clima de crispação e como eu sou emergente 
da básica, os da secundária não me perdoraram. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 27 20 conseguiu uma certa pacificação em torno do corpo docente? 
Acho que sim. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 28 12 o contacto entre o Diretor e os professores, e os professores e o Diretor, é um contacto 
entre pares 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 28 13 São boas. É evidente que nem todas as minhas decisões agradam a todos mas tenho 
por parte de todos uma grande compreensão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 28 14 a relação com os professores é uma relação boa, dentro de um clima de amizade 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 28 15 A Escola tem uma particularidade: dos cento e vinte e oito ou cento e trinta e dois 
professores que tínhamos na altura, não sei ao certo (...) só vinte é que eram 
professores do quadro. Hoje, dos cento e vinte o oito que temos, atualmente só trinta é 
que não são do quadro. Os que vieram do quadro eram, na altura, tudo professores da 
formação geral e dos professores de música não havia nenhum do quadro de escola. 
Havia três professores num quadro transitório, que era uma coisa estranha que havia. 
Todos aqueles professores entraram para o quadro porque pressionámos, porque 
tivemos alguma sorte de percurso, enfim, por uma série de circunstâncias que já tinham 
levado as mesmas pessoas, depois de muitas promessas, que vissem essa perspetiva 
gorada. Nesta perspetiva isso cria um clima de confiança. Quando lhes digo: “É pá, não 
vai dar, tem de ser por aqui porque senão vamos encontrar este obstáculo.” Há essa 
confiança que resultou, é verdade, por ter conseguido, em grande parte, que eles 
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entrassem para o quadro. Isso gera confiança. Por exemplo, quando um professor me 
diz: “É pá, amanhã não vou poder dar aula porque vou ter um concerto, mas dou a aula 
no sábado de manhã.”, eu no sábado de manhã não preciso de vir cá porque sei que ele 
no sábado vem dar aula. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 29 19 Eu continuo ainda a acreditar que dentro deste tipo de organização os professores são o 
cerne, o núcleo que tem de ser conquistado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 29 20 eu tenho uma relação privilegiada com professores. Eles são do meu pelouro e sou eu 
que resolvo uma série de questões. O problema dos professores é que tu tens, e se 
calhar isto é um deficit meu, e que eu tenho de resolver também... Eu tive durante 
muitos anos uma ação muito centrada na minha pessoa. (...) Há uma prática e uma 
ideia de que eu resolvia os problemas todos. (...) Agora há dois ou três anos eu estou a 
tentar sacudir esta situação, delegando essas competências e tentando-me afastar 
também, não é? Porque é impossível. Eu não consigo dar resposta. Não consigo dar 
resposta e depois o problema das pessoas é que querem ser logo ouvidas, não é daqui 
a duas ou três horas. Querem ser ouvidas imediatamente, querem que o seu problema 
seja resolvido imediatamente. Então tens um aqui a falar comigo e outro ali à espera 
para poder falar... Às vezes até são quatro ou cinco ali em bicha à espera para falar 
comigo e isso leva-me a um nível de enervamento tremendo... Embora eu tenha uma 
grande capacidade de responder a duas ou três pessoas ao mesmo tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 29 21 O problema na gestão dos professores é que eu conheço-os muito bem e eles 
conhecem-me muito bem. Tem vantagens e tem desvantagens, obviamente. São 
pessoas que, praticamente, fundaram a escola comigo e, estás a ver, são pessoas que, 
muitas delas estão aqui há vinte anos. O grosso da escola está aqui há dezassete anos 
e eu conheço muito bem as pessoas, os seus problemas, conheço a forma de atuar das 
pessoas, sei a forma como eles se relacionam entre eles e comigo e... Muitas vezes ter 
de falar com eles ocupa-me muito tempo, imenso tempo ter de falar com as pessoas. 
Sou eu a argumentar e eu a argumentar e isso ocupa-me imenso tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 29 22 Os professores, como tu sabes, não estamos para aí... Somos uma tecno-estrutura e 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

estamos todos praticamente ao mesmo nível e o problema dos professores parte daí. É 
não reconhecer que nós somos professores, temos essa formação de base mas os 
nosso papéis são diferenciados. É tal e qual como os papéis que têm os diretores de 
turma ou têm os coordenadores de departamento, as estruturas intermédias. É 
necessário perceber que estamos entre professores mas não estamos entre pares. Ou 
antes, são pares mas têm funções específicas e nessa funções específicas as pessoas 
têm de ser respeitadas ainda que anteriormente fossem mesmo eleitos. Hoje já não é 
assim mas mesmo quando eram eleitos tinham de ser respeitados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 31 15 Muito, muito próxima. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 32 2 toda a gente me chama: “Oh, chefe.” Isso acabou por acontecer por mudança dos 
títulos, de presidente do conselho executivo para diretor. Quer dizer, ninguém está 
preocupado com o que sou. É a chefe, pronto. “Ó chefe, vamos fazer isto... já viste o 
papel que...?” É assim. Agora, eu sou a professora e faço questão de manter isso. Aliás 
quando um colega meu me dizia já há uns meses, a propósito das obras, porque ele 
também tem a escola em obras. (...) Estávamos a brincar e tivemos esta conversa: 
 “É pá, eu até tenho chuveiro para a direção.” 
“Chuveiro? Mas tu tens casa de banho? Mas tu tens casa de banho para a Direção?”  
“Eu tenho: Porquê tu não tens?”  
“Eu não, eu vou às dos professores”  
Repare, eu estou de um lado, a direção estamos de um lado, a sala dos professores é 
do outro, a casa de banho fica no meio, qual é o problema de ir à casa de banho dos 
professores? Eu sou professora. Aliás, os meus colegas sabem que eu estou aqui deste 
lado, mas não deixo de ser professora.  [Tenho uma relação] muito próxima. Ainda no 
outro dia estava a fazer uma reunião com os relatores a propósito da avaliação e a 
determinada altura, disse assim: “Porque nós ao sermos avaliados...” Parei e disse: “Eu 
não vou ser avaliada assim, mas nunca sei como vou ser, mas quando souber digo.” E 
começou tudo a rir-se. Depois, mais tarde, acabei por explicar ao pessoal como é que ia 
ser avaliada. Eu falo muitas vezes no nós, nós, nós. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 32 3 Eu posso dizer que fizemos a nossa festa de Natal, é a 22.ª ceia de Natal organizada 
por mim. E tem vindo num crescendo de participação nos últimos sete, oito anos anos. 
É quase toda a gente. Aliás estivemos a olhar para a lista e só não vieram alguns 
contratados, alguns colegas que não estão cá a viver, ainda não têm a tal ligação. A 
ceia de Natal já é um dia marcado. Este ano já me começaram a perguntar quando é 
que é a ceia de Natal. “Porquê? Para marcar na agenda?” Dizem-me que sim. Acho que 
há muito orgulho na casa. Os 35 anos da escola foram em maio, foi uma festa de gala. 
Digo de gala, no sentido em que as pessoas se preocuparam, mesmo a malta nova, 
tudo muito bem aperaltado. Até achei piada, porque não foi combinado, quer dizer, mas 
toda a gente interiorizou que era uma data diferente, que coincidiu com a mudança para 
este edifício novo. Nós mudámos no dia 13 de maio e a escola fez anos trinta e cinco 
anos no dia 26, portanto houve um corre-corre para conseguir ter isto em condições. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 33 17 São próximas, pelo menos eu sinto que são, mas também sei perfeitamente que não é 
bem assim porque as pessoas, se calhar, tinham outro comportamento se não fosse a 
diretora. Sobretudo quando agora [depois do concurso] mudámos porque ficámos sem 
50% dos professores do ano passado, e sente-se o primeiro impacto 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 34 15 Depende do corpo docente. Há professores com quem se funciona muito bem e há 
outros que acham que não, que são sempre do contra, mas isso há em todo o sítio. 
Mas, de uma forma geral, acho que nos temos dado bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 34 16 há sempre pessoas que estão a dizer não sei quê. Aliás quando essas pessoas se 
calam é sinal de que alguma coisa se passa. Porque é que eles não dizem nada? São 
um contraponto. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 35 13 eu tenho neste momento muita gente que está de férias, quer dizer, interrupção letiva, e 
mandei-lhes um mail para entregar a avaliação. As pessoas vêm e eu estou três ou 
quatro minutos a falar com cada uma das pessoas, mas para mim nesse tempo agarro 
oitenta por cento das pessoas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 37 8 Há um bom relacionamento. (...) O relacionamento, como é que hei de explicar, é 
próximo, não digo que de província, mas é familiar. Quando chega alguém novo adapta-
se porque vê um bom clima. Por exemplo, se precisar que um colega me faça um 
trabalho, nunca ninguém me diz que não. Claro que, muitas vezes, são sempre os 
mesmos porque se eu me dirigir àquele colega tenho o trabalho bem feito e o outro ao 
lado não. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 39 22 lo, pelos professores. Como é que são as suas relações com os professores? 
As relações com os professores, com grupos de professores, chamemos-lhe assim, o 
corpo docente também não é uno, digamos que tem altos e baixos, na minha perspetiva 
não há uma relação linear. O que é que eu quero dizer com isto? (...) De qualquer 
modo, as relações com os professores têm altos e baixos, nesta perspetiva: muitas 
vezes o clima de escola é muito influenciado por as questões exteriores e externas, que 
se repercutem muitas vezes sobre a escola sem que a escola tenha feito nada para que 
esse clima se alterasse. Aliás, às vezes até é ao contrário, chama-se à atenção para 
uma série de problemas que podemos vir a ter se encararmos as coisas de uma 
determinada forma e, mesmo assim, não conseguimos evitar que haja esses conflitos. 
De qualquer modo, para responder ao essencial da questão, eu tenho uma muito boa 
relação com um grupo de pessoas, mas também tenho uma relação muito difícil com 
alguns colegas. É verdade que sim. (...) Eu diria que, fundamentalmente, é a forma de 
nós encararmos o que é a realidade escolar e o que é ser professor hoje numa escola 
pública. (...) Algumas medidas que até são discutidas e são quase como, digamos, de 
consciência da escola, (...) esbarram num determinado setor que entende que aquilo 
não deveria ser assim, muitas vezes também não sabe de que forma deveria ser, mas 
assim é que não. (...) Há obstáculos, como é evidente, mas o que nós procuramos fazer 
é continuar. A vida é assim mesmo e como temos uma ideia daquilo que achamos que 
devemos fazer, com mais ou menos trabalho, com mais ou menos desgaste, vamos 
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avançando  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 40 7 Depende das pessoas. Aquilo que menos gosto é de pessoas incompetentes e o que 
ainda gosto menos é das que querem ser incompetentes intencionalmente. Portanto, as 
pessoas que trabalham e que colaboram para a missão da escola, mesmo que só seja 
dentro da sala de aula, têm de mim tudo. Aqueles que só fazem de conta ou que vão 
boicotando, a esses não lhes perdoo. (...) [Há uma relação de exigêngia,] mas de forma 
amigável. Isto não foi fácil, é um percurso de muitos anos e na minha tomada de posse, 
passe a modéstia,  estiveram mais de metade dos professores e vieram-me 
cumprimentar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 41 10 Por norma a relação com os colegas é boa, embora tenha havido algumas tensões 
internas na escola, pelo facto de que quando me candidatei a diretor tenha havido uma 
lista opositora, se quisermos chamar-lhe assim. Embora, embora isto seja um cargo 
unipessoal mas... há sempre, entre aspas, o patrocínio de listas, como eu costumo 
dizer. Portanto, tem havido neste primeiro ano ainda, período de tensão. Eu sei que isto 
tem acontecido em grande parte das escolas, não em todas felizmente. É a tal situação, 
as pessoas às vezes quando perdem não gostam de perder e há pessoas que encaixam 
melhor e levam a vida para a frente e há outras pessoas que encaixam pior. 
Efetivamente, tem sido uma situação um bocado complicada. mas está localizada num 
número de docentes muito reduzido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 41 11 Mas tem uma relação próxima com os professores? Dizia-me há pouco que ainda se 
sente professor. 
Tenho. Tão próxima que ainda ontem saí daqui eram nove da noite, ía a entrar no carro, 
passou um colega meu que até é contratado e disse assim: “ Ó Delta 41, vou agora 
jantar, fiz anos anteontem, é pá anda jantar connosco.” Respondi-lhe: “É pa´, vamos 
embora.” Portanto, a relação é uma relação que, na minha ótica... É assim: é diferente o 
exercício de autoridade do exercício de autoristarismo e eu acho que o exercício de  
autoridade, desde que exista o respeito e digamos o distanciamento, quando nós 
estamos a tratar oficialmente, eu enquanto diretor e, e ele enquanto professor... Isto tem 
que nascer naturalmente, não deve ser um distanciamento imposto e quando eu, entre 
aspas, dispo a pele do diretor gosto de ser reconhecido como um colega. Tenho-o 
conseguido fazer nestes cinco anos, ao fim ao cabo, portanto os três de Conselho 
Executivo e o outro e este agora que está quase terminado. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 42 11 com os professores eu julgo que de uma maneira geral as coisas correm bastante bem, 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

217 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

haverá um ou outro conflito, uma ou outra coisa, um ou outro professor mais 
problemático. Isto é por ciclos, é como tudo, há momentos bons e outros maus. Eu sei, 
eu sinto que temos uma larga faixa de professores que gostam de nós que são nossos 
apoiantes, mesmo discordando pontualmente aqui e ali nos apoiam, gostam do nosso 
trabalho, simpatizam connosco. Depois há outros que nem tanto, mas esses entram 
naquela franja que eu falei há bocado. Não gostam mas reconhecem que nós nos 
esforçamos e tentamos fazer o melhor possível dentro da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 43 6 Eu acho que é boa. (...) Eu dou-me bem com os professores, eu articulo-me bem com 
os professores. Agora estes dois últimos anos foram muito difíceis. (...) Há uns anos 
tínhamos uma Escola, de facto, com autonomia total que se sobrepunha, invertia, acho 
eu, a pirâmide, se quisermos, da hierarquia e, portanto, os professores respondiam 
sempre diante dos seus pares e a Escola era isto, fechava-se em si. Ninguém podia 
pedir responsabilidade à escola e mesmo os pais quando andavam aí, o professor dizia: 
“Eu não atendo o pai porque ele está a fazer pressões sobre mim.” E, portanto, não 
atendia. Foi-se fazendo alguma travessia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 43 7 Eu sei que tenho de ouvir os professores. Os professores são seres humanos e têm 
medo; estão com medo de perderem o poder, e é difícil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 44 12 Muito próxima, muito próxima, claro que há vantagens e há inconvenientes, não é? 
Como tudo, não é? [Pedem] bastante, mesmo bastante [o meu apoio]. Pronto, eu 
habituei-os nisso, porque eu era pronto, era presidente na altura, eu era a pessoa da 
convivência deles, quem ia à sala dos professores, quem estava com eles na sala de 
professores e depois não é fácil, dum momento para o outro, eu passar a presidente e 
cortar com esse cordão umbilical. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 

Delta 45 14 De uma forma geral, não há grandes dificuldades de relacionamento, é verdade que há 
sempre uma situação ou outra que de vez em quando acontece, com um ou com outro 
professor, (...) mas de uma forma geral, as relações são mais ou menos amistosas. 
Também tenho uma coisa que acaba por desarmar um bocado as pessoas quando as 
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professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

coisas não estão a correr muito bem, que é tentar sempre primeiro ouvir a pessoa. 
Portanto a pessoa apresenta os seus argumentos, e depois de ouvir a pessoa…então aí 
é que tenho alguma intervenção. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 45 15 por alguns colegas, professores, sou capaz de não ser muito bem vista, mas pela 
esmagadora maioria acho que sim. (...) É o achar que não tomo as melhores decisões, 
a vários níveis, quer em relação à gestão do agrupamento em si, quer em relação aos 
alunos, quer em relação a qualquer decisão. Há sempre alguns professores que acham 
que as decisões não são as melhores. Não tenho dificuldade em dizer que há alguns 
professores no agrupamento que, certamente, pensam isso, mas de uma forma geral, 
penso que as pessoas até concordam com as decisões que eu tomo, com a forma como 
faço a gestão do agrupamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 46 7 É uma relação de respeito, mas penso que é também uma relação… como é que hei de 
explicar? É uma relação até de confiança. É uma relação normal não é com a diretora 
que está lá em cima, é uma relação próxima. Há coisas com quem eles não querem 
com mais ninguém, tem de ser comigo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 47 8 São boas. Aliás aqui, quando alguém vem cá para falar comigo, toda a gente me trata 
por tu,  ninguém pergunta pelo diretor, pergunta pelo meu nome, é um facto. Por acaso, 
há uns dias fui a uma escola aqui perto levar uns computadores que um colega me 
emprestou e perguntaram-me como é que aqui o diretor é tratado porque parece que lá 
é diferente. Aqui toda a gente me conhece há muitos anos. (...) Obviamente que o 
relacionamento não é igual com todas as pessoas, mas são próximas. É evidente que 
aquele processo da avaliação dos professores foi complicado de fazer e criou algum 
mal-estar entre alguns grupos de professores, mas connosco aqui não. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 48 17 A minha sensibilidade é que os professores me começaram a ver como representante 
da tutela, desde há dois anos para cá. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 48 18 Eu continuo a ter uma relação muito próxima com os professores, embora nalgumas 
fase os professores considerassem, quase, que eu era responsável.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 49 15 eu tenho uma relação muito próxima com eles (...), com os professores é de grande 
proximidade e cordialidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 50 9 Aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que o grupo mais difícil de gerir é, 
claramente, o grupo dos professores. É um grupo muito especial, com um nível de 
literacia elevado e que, portanto, é preciso termos ideias claras e certezas sobre as 
razões que sustentam as nossas decisões, para poder argumentar e explicar o que é 
que estamos a fazer. (...) Olhe, eu sou suspeita para falar, mas (...) acho que só estando 
próxima das pessoas, dos principais atores da escola, que não são a direção, mas sim 
os professores, é que eu posso perceber os problemas que têm, as questões que têm, e 
poder ajudar a resolver. [Temos um contacto] direto, próximo, de porta aberta, 
completamente aberta, portanto os professores podem aceder. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 50 10 Conversamos muito também de outras coisas, acho que é importante nós não falarmos 
só de trabalho, falarmos também de outras coisas, até porque se falarmos de outras 
coisas, ficamos a perceber as pessoas melhor, ficamos a perceber se existem 
constrangimentos de natureza pessoal ou familiar que obrigam a ter mais atenção a 
determinados aspetos. Por exemplo, gostos pessoais que nós possamos trazer, 
portanto, imaginemos que temos aí pessoas que cantam bem, trazê-los para poder 
animar, ou pessoas que gostam muito de fazer artes plásticas. De alguma forma 
tentamos capitalizar esse seu conhecimento em função do bom ambiente da escola, 
porque isso é fundamental. Depois surgem aquelas questões de: “Como é que resolvo 
isto?” ou “Tenho aqueles miúdos, ai, o que é que eu posso fazer com eles?” E, às 
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vezes, nesse tipo de troca de conversas, de troca de opiniões, surgem eventualmente 
soluções ou pelo menos propostas de solução para alguns problemas que vão 
aparecendo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 50 11 Este ano está a ser um ano particularmente difícil. (...) Esta era uma escola, um 
agrupamento com muita mobilidade e nestes últimos três anos tivemos estabilidade. O 
que é que isto significou? Significou que aqueles processos de indução que nós 
tínhamos que fazer, de docentes, na vida do agrupamento, que tínhamos que fazer 
anualmente, não precisámos de fazer. Do ano para o outro, do outro para o outro, era 
residual quase, quer dizer, ainda havia bastante mobilidade especialmente por causa 
dos CEFS e dos profissionais, mas o grosso dos professores mantinha-se e as regras 
de funcionamento, que são diferentes de escola para escola, as pessoas já as 
conheciam. Este ano tivemos mais de 60% de mobilidade, aí é-me extremamente difícil 
porque as pessoas vêm com outros hábitos. Para as próprias pessoas também é difícil 
porque estavam habituadas a regras durante três anos noutra escola, e para os próprios 
alunos é difícil. Digamos que tem sido, esse primeiro período muito complicado, pronto, 
digamos que precisamos de seis meses para as pessoas estabilizarem. Mas quero 
acreditar que no final do ano está como estava no final do ano passado. De facto foi, por 
um lado foi muito bom, mas por outro lado também foi muito doloroso ver as pessoas 
partir, e nós não termos forma de os manter cá (...) porque eram quadros de zona. Não, 
a maior parte das pessoas não. Claro que houve pessoas que partiram por opção, mas 
a maior parte das pessoas não ficou cá porque não obteve lugar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 50 12 O que é que é mais difícil de gerir? É a conceção que os professores têm, os diversos 
professores têm, do que deve ser o tipo serviço da escola. Para que é que serve a 
escola e como é o nosso trabalho, de cada um de nós, nessa grande organização. O 
mais fácil de gerir é exatamente a mesma coisa, que é quando estão todos dentro do 
mesmo espírito, têm que clarificar aquilo que é a missão, o que é que vamos fazer, as 
nossas grandes prioridades e participam nisso. Estes professores não participaram, não 
é? Mas os outros participaram todos. Quando participam nisso nós quase que nos 
deixamos de preocupar com essas pequenas questões porque estão resolvidas à priori. 
Depois nós aqui temos uma coisa boa, temos um corpo docente muito jovem, 
relativamente jovem, o que acaba por trazer sempre sangue novo e pessoas ativas e 
dinâmicas, com vontade de resolver coisas. Ainda não senti muito porque as pessoas 
estão primeiro a posicionar-se, mas as pessoas vêm com uma expectativa muito alta em 
relação ao Agrupamento. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 51 13 Olhe, os professores novos, têm algum receio de mim, e há distância, a sério. Depois 
tenho professores que são francamente amigos e tenho outros que não são tanto, 
pronto, é assim. Não distingo e alguns não gostaram disso, e não gostaram logo que eu 
vim para aqui. O tratamento que eu faço ao meu círculo mais próximo e aos outros é 
igual. Nunca favoreci ninguém nos horários, nem nisto, nem naquilo. De qualquer forma, 
há uma coisa que eu sei que eles sentem, sabem que se precisarem de mim para 
qualquer coisa podem vir cá ter, de um grupo e do outro. Mas com a gente nova, não sei 
se nos outros lados também é assim mas, muitas vezes. chamam-me por doutora. Há 
assim algum distanciamento que eles sentem, e eu às vezes digo: "Doutora não, 
traeam-me só pelo nome." Mas às vezes tenho tanta coisa que fazer que nem digo, mas 
é irrelevante 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 53 11 Muito [próxima], muito mesmo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 54 11 É muito próxima. Eles gostam quase todos de estar aqui. Há professores que vêm pelo 
primeiro ano, vêm ter comigo e perguntam-me: “ Como é que eu hei de fazer para ficar 
cá para o ano?”. Pronto, há também aqueles com quem nós temos... Vamos lá a ver, 
eles têm uma determinada liberdade, têm que ter, para poderem gerir as suas coisas, os 
seus conflitos e por aí fora. Quando há um sinal que nós possamos determinar que as 
coisas não estão a correr bem, essa luz da liberdade vai sendo restringida. É preciso 
que as pessoas sejam controladas, sem sentirem que o controle está ali em cima. Há 
um atraso, há uma má relação pedagógica, quase tudo passa por nós. Não quer dizer 
que não haja falhas, mas em princípio nós temos uma estrutura gestão, entre adjuntos e 
assessores, que nos permite um controle mais ou menos apurado daquilo que se está a 
passar. É um controle um bocado escondido, até para as pessoas se sentirem à sua 
vontade, não terem uma crítica em cima. Não estão com aquela pressão em cima, há 
muito diálogo, há muita conversa, há muita proximidade. Quando as coisas começam a 
dar para o torto, pois nessa altura atuamos, pronto, tem que ser. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 56 27 Eles são muito simpáticos comigo. Eu sinto-me muito orgulhosa porque fui eleita por 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

unanimidade pelo meu Conselho Geral. Os meus colegas estimularam-me muito para 
que me candidatasse a Diretora. (...) Eu faço os possíveis por ir, pelo menos uma vez 
por semana, (...) às outras escolas (...) [e estar] com esses professores 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 57 18 vou-lhe dizer que os massacro, digamos assim, passe a expressão. Estou 
constantemente a pedir contas. Eu, dos relatórios que li ontem tenho algumas 
anotações, entre elas reunir com os coordenadores dos grupos disciplinares, porque a 
leitura que foi feita dos gráficos não me dá aquilo que eu quero. Eu ponho-me no papel 
de quem está de fora e se ler aquilo... Dizer que o Inglês é a terceira disciplina com mais 
insucesso porque há outras que estão acima e outras abaixo, qualquer idiota olha para 
o gráfico e, passe a expressão, consegue lá chegar. [Quero uma análise mais profunda.] 
E estamos a melhorar, a melhorar muito, mas ainda lá não chegamos... É sempre um 
bocadinho complicado. Porque eles dizem: O que podemos dizer mais? Se eles não 
estudam, a família não quer saber. Se eles estão cada vez mais mal educados, não 
gostam de cumprir regras. Como é que nós conseguimos? Eu tenho vincado muito a 
necessidade de articulação entre ciclos e temos a estrutura montada nesse sentido. Os 
colegas do primeiro ciclo têm assento nas reuniões de grupos disciplinares de algumas 
áreas e, realmente, nalguns casos, temos documentos muito bem elaborados, mas dos 
documentos às praticas... É assim um bocadinho frustrante. (...) Eu também 
compreendo e ponho-me no papel. Na sala de aula, isto realmente está tudo muito 
complicado. Os professores nem sequer têm incentivos, antes pelo contrário, são cada 
vez menos. Isso não está ser tido em conta e deveria ser tido em conta porque hoje em 
dia, um professor tem de trabalhar em regime de exclusividade e nós sabemos que 
muitas coisas estão complicadas, tem os filhos a estudar, tem os filhos na universidade. 
São uma série de questões que, imagino, vem condicionar muito a capacidade de se ter 
a mente aberta e para se dedicar aqui à escola. E nós não estamos a ser ajudados 
neste campo. Eu dou comigo a pensar: Mas que tipo de estratégias? O que poderá ser 
feito? É complicado. Acho que tudo deveria partir da estaca zero. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 

Delta 58 14 De apoio, colaboração, não há críticas, só há ajudas. Por isso, tentamos ter uma atitude 
construtiva. Nós temos 160 professores no agrupamento e, naturalmente, que todos são 
diferentes e todos têm atitudes diferentes, às vezes perante o mesmo problema. O que 
nós tentamos fazer é harmonizar, enfim, equilibrar essas diferenças dum modo positivo, 
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professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

isto é, aconselhando, sugerindo, reunindo com as pessoas, tentando nunca utilizar uma 
atitude de crítica que não seja, que seja destrutiva, que não traga uma mais valia para 
os colegas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 58 15 As intervenções exteriores é o mais difícil, como foi o caso agora da avaliação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 60 9 Penso que é excelente por uma razão muito simples: primeiro porque até há um ano eu 
era eleito pelos meus pares e nunca tive nenhuma votação inferior, se não estou em 
erro, a oitenta e sete por cento. Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que era uma 
relação excelente, continuaram a votar em mim. Trata-me pelo chefe que é uma 
brincadeira que eles utilizam e penso que a minha relação excelente (...) muito próxima. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
boas e próximas, com a maioria 

Delta 60 10 Entro na sala dos professores e ninguém bate a pala. Eu costumo dizer que o diretor 
aqui é um colega dos outros e é assim que eu entendo a Educação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
relações profissionais 

Delta 08 21 o nacional porreirismo é um mau princípio. O professor não tem que ter, com ninguém, 
uma relação que não seja a relação profissional. Se há uma relação pessoal tudo bem, 
mas não é necessário que haja uma relação pessoal. Nós devemos ter uma relação 
profissional com as pessoas. Portanto eu tenho uma boa relação profissional com os 
meus colegas, enfim há problemas, como há sempre problemas quando se trata do 
cumprimento de algumas obrigações ou da falta ou cumprimento de algumas 
obrigações. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 08 22 Os professores têm que trabalhar bem para o progresso dos alunos e para que possam 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
relações profissionais 

ser motivados 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
variáveis 

Delta 10 18 De duas formas: os que estão com o meu projeto, não comigo. Há muita gente que está 
com o meu projeto mas que não está comigo pelo meu temperamento e pela minha 
forma de reagir. Acho que esses conseguem entender que a pessoa que, neste 
momento, reúne melhores condições para ser Diretor do Agrupamento sou eu, pela 
capacidade, pela disponibilidade, pelo empenho, pela competência. (...) Depois há 
aqueles que nunca perdoam, que se zangaram uma vez com o chefe e nunca perdoam. 
Eu tenho disso aqui, alguns com mais de dez, doze e quinze anos. Depois tenho 
aqueles novos que se sentem intimidados, muitas vezes, pela forma como eu exerço a 
gestão. Não é pela falta de disponibilidade ou pela forma como falo com eles, porque 
muitos raramente falo com eles, mas pela forma como eles me sentem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
variáveis 

Delta 10 19 a minha relação com os colegas depende. Com os novos, eles sentem-se intimidados 
com a forma muito diretiva como eu exerço a função. Com os velhos que estão com o 
meu projeto, lindamente. Com os outros, são os outros; temos ótimas relações 
institucionais mas fora disso não nos conhecemos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
variáveis 

Delta 16 18 Eu já tive pessoas que por não gostarem do horário tiveram quase um ano sem me 
falar. Tive cenas horríveis na altura em que recebem o horário. O horário é o que mexe 
mais com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 19 20 a minha perspetiva é, se alguma coisa tem que correr bem, é o processo ensino 
aprendizagem, afinal a formação dos nossos alunos. 
P.: E sente alguma dificuldade da relação com o corpo docente a esse nível? 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.01 
Caraterização da relação\São 
variáveis 

Não é sentir dificuldade, é perceber que há pessoas que estão de facto a trabalhar no 
sentido certo e que há outros que desvalorizam, acham que nós exageramos na análise 
que fazemos dos resultados. Isso magoa-me um bocado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.02 
Campos da 
relação\Acompanhamento do 
trabalho 

Delta 09 12 quando mais participativos forem os alunos e quanto mais participativos forem os pais, o 
trabalho dos professores é mais responsável porque as pessoas que não tinham o dito 
controle. Quando sabem que o que estão a fazer não é visto por ninguém, acabam por 
relaxar no seu trabalho e, às vezes, não fazem as coisas como deveriam fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.02 
Campos da relação\Difusão de 
informação 

Delta 31 16 nós aqui na gestão somos muito organizados e, antes das coisas acontecerem, nós 
informamos os professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.02 
Campos da relação\Difusão de 
informação 

Delta 38 13 Com os professores, os maiores melindres vêm da distribuição de serviço, porque 
damos continuidade ou porque não damos continuidade, ou porque queriam começar às 
oito e meia e não pode ser, ou porque queriam um dia livre e não lhe foi dado, ou 
porque a fulano foi dado isto e a mim não. São esses os maiores problemas.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.02 
Campos da relação\Gestão de 
conflitos 

Delta 32 4 uma boa parte do dia a dia deste meu colega, é ir às salas de aulas gerir situações em 
que os professores não conseguem controlar. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há hábitos 
adquiridos que é difícil mudar 

Delta 12 18 um desentendimento que há aqui com um grupo de colegas sobre o que entendemos 
que é uma gestão democrática. Eles entendem que a gestão democrática é fazerem o 
que querem, porque são mais, e eu entendo que uma gestão democrática é respeitar a 
lei. Os professores têm um bocado essa ilusão de que perderam o domínio da escola. 
Aqui no meu caso perderam foi o domínio sobre o diretor da escola. Era uma critica que 
fazíamos à anterior gestão é que andava sempre atrás das ondas e, por isso, estivemos 
dez anos sem projeto educativo, sem regulamento, sem nada e depois houve um 
momento em que começam a aparecer as regras e as pessoas têm de se sujeitar a 
elas. Quando não havia regra não havia incumprimento, agora há regras e elas são para 
se aplicar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há hábitos 
adquiridos que é difícil mudar 

Delta 16 19 São difíceis se nós colidirmos muito com aquilo que eles consideram que são os seus 
direitos, os seus interesses. É são difíceis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há hábitos 
adquiridos que é difícil mudar 

Delta 27 21 O que acontecia é que eles sabiam que os procedimentos emergiam de professores do 
setor do básico e eles contestavam para se valorizarem a eles. [Rotinas e hábitos 
adquiridos]. Por exemplo, os professores daqui, da básica, são todos professores, os 
dali são todos doutores. Os funcionários da EB2,3 chamam professores a toda a gente e 
os professores da secundária acham que os funcionários daqui são mal-educados 
porque não lhes chamam senhores doutores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há hábitos 
adquiridos que é difícil mudar 

Delta 32 5 Gerir pessoas é complicado e gerir professores é muito complicado (...) porque acho 
que nós professores temos muito a tendência de sermos donos do nosso nariz, todos 
temos palpites para dar e aceitamos com muita dificuldade uma ordem. (...) Acho que os 
professores se habituaram a ter um tipo de vida... de gestão do seu dia-a dia... (...) 
muito, mas muito autónoma. É muito difícil pô-los na linha. Estou à vontade porque já 
disse isso aos meus colegas, com as letras todas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 32 6 Os professores acham que não têm que prestar contas. É como a situação dos testes: 
“Ah, porque eu esqueço-me de pôr os testes no dossiê.” (...) Esquecem, os professores 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há hábitos 
adquiridos que é difícil mudar 

acham que têm o direito de esquecer. As pessoas acham que têm o direito de refilar 
porque há reunião no meu dia livre, como dizem. No dia livre? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há hábitos 
adquiridos que é difícil mudar 

Delta 32 7 Os professores são um grupo complicado. São pessoas formadas, com muita 
informação. São o grupo profissional mais técnico que nós temos. Não é fácil gerir estas 
situações dos professores. E nomeadamente, quando a faixa etária, como é o caso da 
nossa escola, em que já tínhamos doze, quinze aninhos na altura do 25 de Abril. 
Portanto vivemos esse período como alunos revolucionários e somos professores no 
início dos anos 80. Começamos a carreira no auge do sindicalismo e na massificação 
do ensino. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há 
professores muito acomodados e 
passivos 

Delta 08 23 Constrangimentos alguns que temos: parte do nosso corpo docente não vive na cidade, 
vive a umas boas dezenas de quilómetros, digamos assim. O que significa que são 
professores que vêm aqui e que estão aqui brevemente e, portanto, não assumem a 
escola completamente como sua. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há 
professores muito acomodados e 
passivos 

Delta 08 24 existe uma população de docentes que é da cidade que está muito acomodada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 

Delta 08 25 Há realmente um conjunto de professores que trabalha ativamente para a escola, mas 
há uma grande maioria que não o faz.  
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Dificuldades sentidas\Há 
professores muito acomodados e 
passivos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Há 
professores muito acomodados e 
passivos 

Delta 09 13 quando mais participativos forem os alunos e quanto mais participativos forem os pais, o 
trabalho dos professores é mais responsável porque as pessoas que não tinham o dito 
controle. Quando sabem que o que estão a fazer não é visto por ninguém, acabam por 
relaxar no seu trabalho e, às vezes, não fazem as coisas como deveriam fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Horários 

Delta 12 19 Sim, principalmente porque acabo por ser, quase, o docente mais novo da escola (...) , 
só há dois mais novos do que eu e havendo outros muito mais velhos, são professores 
que têm já trinta anos de carreira e contam histórias das regalias que tinham e das 
regras que havia (...) porque ultimamente alteraram-lhes muito aquilo a que estavam 
habituados e é necessário explicar-lhes porque é que isso se alterou, porque é que o 
horário deles, que tinha uma turma e quatro ou cinco horas, agora tem duas turmas e 
vinte e seis horas de permanência. Eles acham que eu fiz mal o trabalho, que pus horas 
a mais, e é necessário explicar-lhes tudo. É necessário fazer esse trabalho de 
explicitação da aplicação das novas regras à situação concreta deles, porque se não 
pensam que está tudo mal e isso evita queixas e resposta a quesitos. Há colegas que 
estranharam um bocado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades 
sentidas\Implementação de novos 
procedimentos 

Delta 19 21 O mais difícil são aquelas situações em que nós, órgão de gestão ou pedagógico, 
muitas vezes estabelecemos regras, princípios e as pessoas às vezes não acatam de 
bom grado, tentam não cumprir com aquilo que são critérios que nós achamos 
importantes, quer por força do regulamento interno, quer por deliberações nossas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 27 22 eu posso concluir que o facto deste agrupamento incluir também a escola secundária 
trouxe como principal desafio, ao nível do corpo docente, incorporar os dois corpos 
docentes numa única maneira de trabalhar? 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Junção de 
corpos docentes 

Exatamente isso. Eu penso que isso foi conseguido, foi superado. 
P.: Imagino que isso tenha sido um grande desafio. 
Foi um grande desafio e foi com mais trabalho que conseguimos resolver isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Períodos 
difíceis 

Delta 01 16 Tivemos aí períodos complicados 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Períodos 
difíceis 

Delta 27 23 Era uma relação de crispação, sistemática, estou-me a lembrar do conselho geral 
transitório, em que havia três elementos emergentes da escola secundária e foram dois 
anos de tortura. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Períodos 
difíceis 

Delta 27 24 Deixe-me só dizer-lhe uma coisa: atualmente esse ambiente começa a resolver-se. (...) 
O que acontece é que nós tivemos de partir muita pedra 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Períodos 
difíceis 

Delta 29 23 geralmente a minha zona conflitual é com os professores. (...) Se calhar a palavra 
conflito é demasiado... não tem de ser conflito... São questões de esgrimir, às vezes, 
alguma argumentação. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Períodos 
difíceis 

Delta 53 12 Esse foi um dos desafios, quando foi constituído o agrupamento vertical. De um 
momento para o outro eu passei de responsável por uma escola para cerca de trinta e 
poucos estabelecimentos de ensino dispersos. Havia dificuldades de comunicação 
porque, em algumas aldeias, a rede móvel não funcionava bem, ou seja, estaríamos 
dependentes completamente do correio, numa altura em que a informação tem de ser 
no momento, há muita informação que não dá para esperar e senti muitas dificuldades 
nessa altura. A dificuldade foi tratarem-se de vários estabelecimento, como também por 
se tratarem de diferentes graus de ensino que, ainda por cima, trabalharam durante 
muitos anos isoladamente: pré-escolar e 1.º ciclo. Isto, naturalmente, criou alguns vícios 
que muitas vezes não eram compatíveis com uma gestão de proximidade. Em 
particular, as colegas do 1.º ciclo habituaram-se a que o que mais próximo tinham era 
uma delegação escolar, com um delegado escolar que tinha competências muito 
reduzidas. Repare que até os vencimentos eram processados na altura pelos CAE’s, 
que no nosso caso estavam a 85 Km de distância. Cada educador que estava numa 
aldeia, no seu estabelecimento de ensino, estava completamente por sua conta e não 
estava habituado a ter um superior hierárquico que lhe desse algumas diretrizes, 
orientações ou regras mesmo. Eu tinha a noção disso e, por isso, uma das minhas 
preocupações era como integrar esta gente numa organização. Para mim uma 
organização, por muito aberta que seja, é fundamental que tenha regras, como é que eu 
vou introduzir essa regras nestas pessoas. Eles já estavam um pouco desconfiados e 
diziam que a Secundária ia mandar em nós. Como é que eu ia colocar essas regras 
sem lhes dar razão nos seus receios? Dou-lhe um exemplo simples: as pessoas sabiam 
que quando tinham uma falta, de acordo com o estatuto, tinham de apresentar a 
justificação antecipadamente [mas] não estavam sequer habituados a meter uma falta e 
diziam “Eu faltei há dez dias e passei agora por aqui para meter a falta. Mostrar-lhes 
que isso não podia ser assim, que a falta se tinha de informar previamente, quando 
muito no próprio dia ou, em casos excecionais, no dia seguinte; o estatuto dizia isso. 
Para conseguir fazê-los entender que tinha de ser dessa forma, não foi fácil. Mas 
consegui ultrapassar essa situação porque com a ajuda da autarquia todos os 
estabelecimento passaram a ter telefone no final desse ano e a pouco e pouco eles 
foram percebendo que tinha de haver regras e a relação é atualmente perfeitamente 
normal. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 55 14 nós passámos por várias fases. São dezassete anos, há muita evolução, passámos por 
fases muitas complicadas e outras muito fáceis. Os primeiros anos foram muito fáceis, 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Períodos 
difíceis 

os anos seguintes foram fáceis, mas começou a haver a crítica normal porque as 
pessoas já diziam que isto não está bem. Havia essa necessidade e havia, não conflitos 
diretos, mas havia opiniões diferentes. Ainda bem que existiam opiniões diferentes. 
Passámos um período muito conturbado porque o Ministério anterior fez alterações à 
carreira docente e às aposentações e havia um mal-estar gerado em todas as escolas. 
Ultrapassei [isso] com muita dificuldade. (...) Sou como sempre fui, tenho as minhas 
ideias, não sou político e portanto estou à vontade para dizer que gosto porque gosto e 
não gosto porque não gosto; não tenho nenhum compromisso institucional com 
nenhuma organização. Concordei com muitas opiniões que a anterior ministra 
apresentou e com algumas mudanças que implementou. Eu nunca omiti o que pensava 
e passei alguns dissabores. Durante um período, houve a tentativa de me tirarem daqui, 
através de coisas para a direção regional e não sei quê. Houve algumas tentativas 
nesse sentido por parte dos professores. Aliás era uma coisa curiosa: reuniu-se um 
conjunto de professores para fazer uma lista para o Conselho Geral Transitório mas 
nunca me preocupei com essas situações porque não sou um político. Nunca me 
preocupei em garantir que no Conselho Geral estivessem pessoas que me apoiassem. 
Nunca pensei sequer nessa situação e quando dei conta, havia um conjunto de vinte 
professores que foram eleitos, foram lista única, em que eu votei e que eu subscrevi, e 
cujo único objetivo era tirarem-me daqui. Era quase que uma chicotada psicológica. 
Como ele defendeu aquela ministra e nós odiamos a ministra, temos de o odiar a ele e o 
tirar daqui porque ele é mau. (...) O processo arrastou-se durante  demasiado tempo. 
Aliás, nós devemos ser a última escola ainda com um Conselho Geral Transitório. 
Houve o processo eleitoral, depois foi a contestação, e a seguir a anulação de todo o 
processo. Depois foi a eleição de um novo Conselho Geral Transitório e novas eleições. 
Só este ano, em julho, é que fui eleito Diretor. Só na semana passada é que aprovaram 
o regulamento interno, que vai permitir eleger o conselho geral. Estamos com dois anos 
de atraso. Esse período até à minha eleição como Diretor foi muitíssimo. (...) complicado 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Períodos 
difíceis 

Delta 58 16 professores da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, recorrem também frequentemente à 
direção? 
Sim. 
 P.: E que tipo de solicitações é que surgem? 
Todas e mais algumas. Esse foi um desafio que nós enfrentamos em 2002. Nós já 
tínhamos uma relação com cinco escolas desde 98 em que os miúdos vinham para aqui 
e já tínhamos uma relação enfim muito próxima, com planificações comuns a algumas 
escolas do 1.º ciclo. Em 2002 quando começamos com o agrupamento e quando me 
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apercebi, de facto, do milagre que era os professores trabalharem nas escolas do 1.º 
ciclo, onde não tinham condições nenhumas e a maior parte continua a não ter. Tenho 
tido alguns problemas por dizer isto, mas é verdade, e direi até me provarem o contrário. 
Na altura o agrupamento constituiu-se e tínhamos a escola sede mais trinta e três 
escolas e eu fazia questão de, trimestralmente, visitar todas as escola. Aliás, hoje 
continuo a fazer o mesmo. Eu não conseguia perceber como é que as pessoas 
conseguiam trabalhar. Nem como é que as pessoas conseguiam trabalhar, nem como é 
que os pais permitiam uma coisa daquelas. Mas é assim, o nosso país é tão pobre que 
as pessoas aceitam tudo, ou era, não sei, as pessoas aceitavam e aceitam tudo, para 
ter os miúdos... Desde que tenha um telhado e uma parede, toda a gente aceita tudo, o 
que é uma coisa impressionante. No 1.º ciclo, era uma coisa que me constrangia, e foi 
um desafio, de facto, as condições em que as pessoas trabalhavam. Eram coisas!... Era 
um milagre diário as pessoas trabalharem, porque tanto podia chover, eu entrar numa 
sala de aula e chovia lá dentro, no inverno ainda hoje as escolas não têm os espaços 
exteriores arranjados. Os miúdos ou andam na lama ou então estão dentro da escola. 
Os meios tecnológicos não existiam. Em 2002 foi o outro desafio que se nos colocou foi 
que as escolas do 1.º ciclo têm que ter as mesmas condições que nós temos. Nessa 
altura penso que já tínhamos umas condições muito boas, isto para não estar a ser 
muito modesto, mas tínhamos umas condições muito boas e conseguimos passar essas 
condições para as escolas do 1.º ciclo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Pessoas 
difíceis 

Delta 12 20 Há pessoas que por constrangimentos da vida (...) têm um espírito revoltado (...) e esse 
espírito revoltado acaba depois por lançar sementes de contrariedade. (...) Eu trabalhei 
mais, aquele trabalhou menos, aquele tem um horário melhor, aquele tem um horário 
pior, aquele parece que tem mais importância. É o costume. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Pessoas 
difíceis 

Delta 31 17 Este ano, as atividades de componente não letiva, neste período de interrupção letiva, 
eu decidi não passar a folha de presenças este ano e preparar os grupos de trabalho, 
estabelecer um coordenador, dar-lhe responsabilidade e não há uma plataforma 
obrigatória de trabalho. Temos tido uma plataforma obrigatória de quatro, cinco horas de 
trabalho e as pessoas fazem o seu trabalho e vão embora, podem vir de manhã ou vir 
de tarde. Este ano fiz de outra forma, não há plataforma, não há folha de presenças, há 
responsabilidade. As pessoas que criticavam a folha de presenças criticaram a 
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responsabilidade. Eu sei quem são as pessoas, são sempre as mesmas que criticam 
uma ou outra tomada de posição. Algumas já se foram embora o ano passado, mas 
outras ainda permanecem e são estas pessoas que às vezes dificultam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Tensões na 
sala de professores 

Delta 16 20 as posturas dos professores às vezes não são as mais corretas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Tensões na 
sala de professores 

Delta 31 18 Eu tenho uma sala de professores que é difícil de gerir, por isso é que eu faço questão 
de visitar. Não há conflitos, há situações de (...) tensão, há aquele... Então quando se 
afixam coisas no placard, é o cochicho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.01 Com os 
professores\02.02.03.01.03 
Dificuldades sentidas\Tensões na 
sala de professores 

Delta 31 19 nós temos dificuldade na sala de professores porque ela é uma arena 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 03 16 Os alunos também tenho uma boa relação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 05 10 dada a experiência que tinha e dado o grande conhecimento que já tinha do 
funcionamento das coisas, isso permitia conhecer os alunos e até alguns percursos ao 
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atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

longo do tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 05 11 A relação com os alunos, no ensino secundário era muito mais próxima, muito mais 
próxima do que no básico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 06 21 Se precisarem de falar comigo, batem à porta e entram. Eu bem tento dizer que não, 
que devem falar com outra pessoa, mas eles dizem que querem falar com o Diretor. São 
assuntos que muitas vezes não têm qualquer importância. Mas eles necessitam falar e 
eu tenho que os atender já que tenho com eles o melhor relacionamento. Nós temos 
alunos dos cursos de educação e formação do nosso e de outros concelhos que as 
escolas estão mortas por despachar e vêm cá parar e conseguem fazer os seus cursos. 
Nós sentimos uma certa satisfação por fazer alguma coisa desta gente. Eles dão-nos 
cabo da cabeça enquando cá andam, mas depois de estarem a trabalhar voltam para 
dizer que estão bem e isso dá-nos uma certa satisfação, como é natural. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 07 34 O meu ponto de contacto são os alunos da área de projeto do 12º ano e não abdico 
dessa situação, porque é isso que me faz estar próximo e perceber, gosto muito disso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 07 35 Eu gosto muito de lidar com os alunos, mais do que lidar com professores. É verdade, 
António, gosto muito de lidar mesmo com os mais problemáticos. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 07 36 reúno uma vez por período com todos os delegados e subdelegados e isso também é 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

importante porque gosto de ouvir os miúdos. Mas neste contacto não é só ouvir, mas é 
ver o que eles escrevem e aí tenho uma perceção também indireta do que está a 
acontecer ao nível, se calhar, em contexto de sala de aula porque, enfim, os miúdos às 
vezes aparecem com coisas escritas que, supostamente devem ter sido vistas pelos 
professores, mas que às vezes não estão assim tão bem quanto isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 08 26 Eu sou um tipo simpático, eu diria isso. Eu tenho uma boa relação com os alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 08 27 Os alunos recorrem bastante a mim, sim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 08 28 Nós temos tido ao nível da direção e dos diversos órgãos de gestão, um boa relação 
com os alunos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 09 14 Eu gosto muito de estar com eles. Até tenho uma que me visita aqui todos os dias, que 
tem necessidades educativas especiais, até tenho ali um saquinho com rebuçados para 
ela. Não é sempre senão ela só vem cá por causa disso, mas ela às vezes passa os 
intervalos aqui comigo. Eu gosto de estar com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 09 15 Dificilmente tenho um processo disciplinar porque resolvo. (...)  Eu sou mais de me 
sentar com eles, falar com eles, tento explicar ou falar primeiro com os envolvidos, vou à 
turma. Vou muito às salas, às vezes falar com eles. Quando tenho um problema com 
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internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

uma turma, não falo só com ele, o problema às vezes é só com um aluno, mas vou e 
tento responsabilizar toda a turma por aquele problema do aluno. Por isso, consigo com 
alunos, ditos problemáticos, depois de uma conversa, ter alguma melhoria no seu 
comportamento. Ainda há pouco tempo tive um colega que trabalha aqui comigo, que 
teve um problema e foi um bocado mais rude e aquilo ia criar um problema. Eu fui 
conversar com três alunos de depois da conversa eles disseram: “Se o professor tivesse 
falado assim connosco não tinha acontecido nada disso.” E conseguimos resolver o 
problema. Eu tento pôr-me no lugar deles. Eu já fui aluno, sei o que fazia e o que 
gostava que fizessem comigo. A minha política tem sido essa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 11 20 Eu tenho uma excelente relação com os alunos, reúno com eles, com os delegados de 
turma, pelo menos duas vezes por trimestre e tenho a noção de que eles são a parte 
mais fácil de gerir na escola, apesar da indisciplina que existe, dos problema que 
surgem. Quando se trata de questões importantes, eles não mentem, não douram a 
pílula nem tentam atirar areia para os olhos, como fazem muita vezes os professores e 
os funcionários. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 13 28 eu sou capaz de não ir à sala de professores tanto quanto queria, mas vou ao corredor 
à hora dos intervalos e meto-me com os miúdos e os miúdos metem-se comigo, alguns 
nem sabem quem eu sou, “É o Sr. Fulano”, tratam-me pelo nome, mas não é o Diretor. 
Ainda agora no Carnaval, no desfile de Carnaval, ia uma miudinha a passar e disse 
assim: “Só hoje é que eu soube que tu é que eras o Diretor, eu julguei que eras o Sr. 
não sei o quê.” e eu disse assim: “ Sou”. Isto para dizer o quê? Que eu gosto muito do 
contacto com as crianças e com os jovens e, portanto, eu gosto de dar uma aula em 
qualquer lado 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 16 21 com este afastamento perdi muito os alunos, perdi muito os alunos. Normalmente tenho 
uma relação mais próxima com os alunos do Básico, porque são menos, são mais 
pequenos e precisam de uma relação mais próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 

Delta 16 22 A relação com eles é mais próxima até porque ainda são mais afetivos e vêm ter 
connosco. É um contacto mais afetivo, mas também para lhes puxar as orelhas: “Anda 
cá, ouvi dizer que... o que é que se passa?”, porque não há formalismo na relação com 
eles. Mas com o meu afastamento perdi muito a relação muito próxima que tinha com os 
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alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 17 23 Os miúdos, por vezes, também sentem necessidade de vir aqui, a este hall, o querer 
falar, como estão habituados, e eu aí faço gala nisso. Deve ser das poucas escolas em 
que eles têm livre acesso ao orgão de gestão e ninguém lhe barra a passagem, porque 
acho que é muito importante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 17 24 Quem está ali sentado vê nitidamente que eles entram e ninguém lhes barra a 
passagem. Podem dizer é: “Olhe, não está ninguém”, mas eles vêm para tentar saber 
alguma coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 17 25 já tinha aqui em baixo dois alunos sentados aqui, nesta mesa, a pedirem-me a opinião 
sobre a questão de quererem mudar de curso. Estão em socioeconómicas, mas, não 
gostam da Matemática, queriam ver se faziam História, aquelas gigajogas. Portanto, isto 
só para lhe demonstrar que, por vezes, a falta de confiança que eles sentem nas 
respostas que podem dar na secretaria, eles perguntam na secretaria, faz que, ao 
mesmo tempo, ainda me vêm confirmar ao paizinho, para ver se aquilo é verdade ou 
não. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 19 22 nunca nos recusamos a receber um aluno. Isto, numa escola secundária, é muito 
importante em áreas como o aconselhamento nas áreas de definição do percurso 
escolar e profissional. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 

Delta 19 23 Aquilo que mais me preocupa é o que, direta ou indiretamente, prejudica os alunos. Ao 
fim e ao cabo, a razão de ser e de estarmos na escola são os nossos alunos e nós 
temos uma preocupação enorme de tentar dar-lhes o máximo que pudermos. Temos 
consciência que o futuro deles também se constrói aqui. 
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relação\É boa e próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 20 22 Com os alunos também acho que são próximas. Sou exigente, mas faço facilmente a 
aproximação com os alunos e penso que o grande problema que temos na escola é 
termos a capacidade de tentar impor as regras e mantermos essa aproximação. Tem de 
haver aqui um equilíbrio.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 20 23 Tenho uma série de declarações dos alunos em relação ao tabaco. Eu sei que eles 
atrás do pavilhão fumavam, agora nem tanto porque a regra do tabaco foi extensiva a 
toda a escola; eles antes perguntavam porque é que os professores podiam fumar e 
eles não podiam. Mas há sempre miúdos que fazem esse jogo do rato e do gato e 
quando são apanhados o funcionário trá-los cá e eu obrigo-os a fazer uma declaração. 
Há uma minuta, mas eles têm de a escrever, em que declaram que foram informados 
pelo presidente do conselho executivo que é proibido fumar em qualquer espaço da 
escola e que lhe foi entregue o decreto-lei em que está mencionado as multas, os locais 
de proibição e os malefícios do tabaco. Ficam também a saber que se eles voltarem a 
reincidir o segundo contacto será feito com os pais e, caso haja uma terceira vez, ela 
será comunicada à policia. É o esquema que está na própria lei, que aponta nesse 
sentido. Posso-lhe dizer que ainda não tive necessidade de comunicar com os pais. Eu 
tento ser compreensivo e as asneiras que fiz em jovem dão-me a possibilidade de 
compreender a perspetiva dos alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 21 23 Tenho uma página do Hi-five, juntamente com eles e eles estão constantemente a 
solicitar a amizade com o aluno e isso é excecional. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 21 24 O facto de estarmos próximos dos alunos permite que seja fácil, eventualmente, 
identificar os problemas que eles têm e atuar de imediato prevenindo outras situações. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

239 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 21 25 Compreendê-los e tentar evitar problemas maiores. Aconteceu aqui e tem acontecido 
muito nos últimos anos. O facto de estarmos próximos deles e de os conhecermos 
permite-nos saber quando têm problemas, é fácil chegar lá, saber o que está a causar 
esse problema aos nosso alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 22 14 A minha relação com os alunos, acho que é fantástica. Eu dou-me imensamente bem 
com os meus alunos e também acho que me dou muito bem com os alunos da escola. 
Nunca tive carros riscados e já tive de ser muito duro com alunos por questões 
disciplinares. Dou-me muito bem porque eles, primeiro veem que eu dou aulas. Depois 
digo muitas asneiras, algumas delas são engraçadas, e dispõem bem as pessoas. Jogo 
à bola com os miúdos, jogo à bola com alguns não docentes, que é uma coisa que eu 
faço regularmente, jogar futsal. Fazemos os torneios de final de período e eu tenho 
mesmo algum jeito é com os pés. Mas se me convidarem também jogo basquetebol e 
voleibol para eles se rirem comigo. Muitas vezes é até com os alunos mais 
problemáticos, que às vezes até são grandes jogadores da bola que se conseguem 
resolver algumas coisas. Eu vou para o balneário, tomo banho com eles para eles 
perceberem que somos todos iguais por natureza. Acho que tudo isto ajuda no 
relacionamento e contribui para eles me respeitarem e, como dizia há alguns 
problemáticos que me têm mais respeito, não é respeito, é...(...) consideração, é essa a 
palavra, têm mais consideração porque sabem que eu estou com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 23 29 Os alunos envolvem-se em muitos projetos e vêm para saber dessas coisas, se há 
disponibilidade para isto e para aquilo e, portanto, também surgem aí muitas vezes e no 
dia a dia, regularmente.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 24 19 eu gosto muito deles porque senão já tinha ido para outras coisas e não fui porque não 
há miúdos. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 24 20 a questão dos alunos é fulcral e eu fui sempre arranjando subterfúgios para não os 
perder. Nessa altura a que se refere eu ia duas a três vezes por semana à cantina fazer 
o controle da sopa, como eles dizem, obrigá-los a comer sopa e poder saber o nome 
dos alunos todos de cor. Eles já sabiam e diziam “Hoje é dia de inspeção” (risos). 
Mantive esse ritual até há bem pouco tempo, mas os pais ainda me pedem. Também 
organizávamos uma visita ao estrangeiro com os alunos de 9.º ano, com mais ou menos 
dias, e eu acompanho-os. Isso permite-me criar alguns laços e eu servi-me desses 
subterfúgios. Durante estes anos faço aulas de substituição para não perder o contacto 
com os alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 25 15 Eu acho que [a relação com os alunos] é uma das boas coisas dentro da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 25 16 os miúdos estarem em primeiro lugar e é uma preocupação muito grande, seja o miúdo 
que se aleijou, que de repente se feriu por qualquer motivo, seja o miúdo que está com 
febre, seja o miúdo que está com dor de dentes, e portanto, há muito essa preocupação 
e os funcionários cultivam muito isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 25 17 De muita proximidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 

Delta 26 14 É de boa qualidade. Eu, todos os anos, fixo trezentos nomes de alunos, para os tratar 
pelos nomes. Faço também uma coisa diariamente, chego à escola às oito e um quatro 
e estou na entrada da escola a vê-los picar o cartão no torniquete virtual que assinala a 
entrada e a saída do aluno. Para decorar os nomes dos alunos, eu todos os dias treino 
e vou à entrada da escola cumprimentá-los pelo nome. Aproveito para lhes perguntar, 
se levaram um recado meu para os pais, se têm aquilo assinado, se o pai está doente 
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relação\É boa e próxima pergunto se está melhor e faço isto naturalmente, não me custa, rigorosamente nada 
fazê-lo, faço-o naturalmente, para os cumprimentar, para lhes dar um sorriso ou para 
lhes ralhar se for necessário. Faço isso, pelo menos, três vezes por semana e habituam-
se a que esteja todos os dias na entrada. Faço isso para os cumprimentar e obrigá-los, 
também, a me cumprimentarem quando passam por mim. O que eu quero é que eles se 
habituem a cumprimentar as pessoas dentro da escola, quando passam pelos 
professores, cumprimentam os professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 26 15 Sim, de proximidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 28 16 São relações normais. É verdade que o aluno quando olha para mim, olha de forma 
diferente de quando olha para o professor de Português ou de instrumento porque não 
me vê todos os dias com essa proximidade, mas é uma relação tipicamente educativa. 
Eles sabem que eu quando almoço na cantina não passo à frente de ninguém mas 
também não admito que o maior, temos alunos do 1.º ao 12.º ano, passe à frente de um 
mais novo. O cumprimento da regras é fundamental. Quando vou ao café lá fora e se 
um deles passa fora da passadeira sabem que eu lhes chamo à atenção porque é uma 
questão de cidadania. Reconheço que quando vão na rua e me veem passam a rua na 
passadeira. No resto, são relações com amizade, sem confundir as coisas. Eu não 
quero ser o melhor amigo deles, eu quero ser o Diretor deles, o que dá o exemplo, o 
que proporciona todas as condições. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 28 17 Quando os alunos finalistas fazem uma visita à Áustria, como fizeram recentemente, e 
não é por dois vinténs, há alunos que têm mais dificuldade e nunca nenhum deles 
deixou de ir por falta de dinheiro. Alguém ou alguma instituição paga o lugar dele, mas 
tem de dar algum contributo. Se só pode dar cinquenta e são quinhentos, dá cinquenta. 
Eles sabem isso. Claro que ninguém vai pôr isso num placard porque isso seria 
humilhante, mas eles falam entre eles e sabem que os alunos com maiores dificuldades 
vão aos mesmos sítios onde os outros vão 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 28 18 Explica-se tudo muito bem explicado, porque é importante para quem participa na 
gestão dos problemas da escola que eles percebam bem os problemas da escola e 
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atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

possam ser os primeiros a contribuir para resolver esses problemas. É vulgar, sobretudo 
os alunos mais velhos, quando têm problemas de várias natureza, até pessoais, vêm cá 
e falam comigo. É sobretudo uma relação de confiança. Não é uma relação de 
facilitismo, isso não é. Encontramo-nos todos uma vez por ano, na sessão de boas 
vindas no auditório, mas sabem que estou aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 29 24 os interesses dos alunos estão sempre em primeiro lugar. Eu não sou presidente de 
sindicato nenhum. Estou aqui precisamente para criar as melhores condições para os 
alunos desta comunidade e, portanto, toda a gestão, as questões dos horários, as 
questões do apoio que se dá aos miúdos, os projetos extracurriculares, tudo está em 
função dos alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 31 20 eu faço questão de conhecer os meus alunos quase todos (...) porque se eu não os 
conhecer, como é que posso decidir sobre eles? Nós temos que decidir, em avaliação, 
em procedimentos disciplinares, temos de decidir. Eu quero conhecer os meus alunos e 
os pais dos meus alunos. 
P.: Portanto, conhece os alunos, não só desta escola-sede como também de todo o 
agrupamento. 
Bem, eu não vou dizer isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 32 8 Muito boa. Não isso tenho problema nenhum. Todos sabem, mais coisa menos coisa, 
todos sabem quem eu sou, até porque fiz questão no ano passado de, no primeiro dia 
de aulas, correr as salas todas da receção, dando-lhes uma lembrança, que foi uma 
pen. Foi uma questão de eles perceberem quem eu era, mais nem que fosse para 
perguntarem ao diretor de turma, dar-lhes as boas vindas, para eles perceberem qual é 
o meu cargo, ou seja, personalizar. Todos sabem que há um presidente, que há agora 
uma diretora. Mas quem é, quem é a figura. Tive essa perceção há pouco tempo, há 
dois anos quando uma aluna disse: “Ah, mas eu via a professora a passar nos 
corredores, mas não sabia que era a presidente”. Tive sempre a necessidade de lhes 
fazer perceber quem era quem. Eu tenho uma boa relação com eles. Eles sabem quem 
eu sou. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 

Delta 34 17 É boa. Quando tenho de mandar, mando, quando não tenho de mandar não mando. 
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alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 44 13 Com os alunos, eles... A ministra veio cá duas vezes, e eu achei piada e ela também 
achou na altura muita piada, que (...) quando andávamos aí pela escola, eu conheço-os, 
ela até ficou admirada, eu conheço-os quase todos, um a um (...), os alunos aqui da 
sede quase um a um 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 46 8 É uma relação próxima, tento acompanhar os problemas que surgem, mas isso é mais 
com os diretores de turma. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 47 9 Também é boa. Depende um pouco dos alunos, são mil e tal alunos e há alunos que eu 
conheço as caras mas nem sei em que anos andam, vejo-os aí. E há alguns que eu 
nem conheço. Quando estamos a dar aulas temos mais proximidade. Aliás acho que 
não era impeditivo, era positivo termos esse contacto, apesar de tudo, com os alunos, 
mas também percebo que é impossível com as solicitações e exigências que as 
direções têm hoje.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 48 19 a porta aberta é também para os alunos, para a associação de estudantes. Eu 
considero que a escola tem coisas boas e coisas más, mas as relações humanas era a 
mais-valia da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 49 16 É também muito próxima mas, às vezes, não é tanto como gostaria porque não tenho 
tempo para andar no meio deles. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 51 14 Os alunos que conheço melhor são aqueles que têm conflitos. São aqueles que vêm cá 
mais vezes, os que choram, outros que não choram, e tal. Acho que normalmente eles 
acatam aquilo que eu digo, normalmente. (...) Eu só vou intervir em situações assim 
perfeitamente necessárias. Pronto, mas sei, temos algum feedback. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 55 15 A minha relação com os alunos é ótima. Eu tenho uma excelente relação com os 
alunos. Eu costumo dizer que quando conheço um aluno, como já não dou aulas há 
muitos anos, só há dois motivos: ou são muito bons e eu lembro-me deles porque lhes 
entrego os quadros de valor e vou falando com eles ou são muito maus porque se 
portam muito mal e quando chegam até mim é porque a coisa é muito grave. Eu 
conheço-os pelos dois extremos. Curiosamente, acabo por ter uma excelente relação, 
que com os que se portam mal, a quem eu tenho de repreender, chamar a atenção e, 
eventualmente, punir, como quem se portam muito bem e que são excelentes alunos. 
Consigo criar alguma empatia e ter uma excelente relação com eles. Nós somos um 
bocado exigentes em termos de comportamento na escola. Por exemplo, não 
autorizamos que eles andem de boné dentro da escola. É algo que se vê em todo o 
lado, nos próprios pais, nos centros comerciais, mas nós temos aquele principio que é 
dentro da escola, nos espaços cobertos, não há bonés; ao sol tudo bem, cá dentro não 
há. É muito gira a relação que estabeleço com os alunos, porque muitas vezes, quase 
que não tenho que falar. Eles tentam sempre incumprir, em tirar o boné, estragam o 
penteado, têm alguma relutância em tirar o boné. Mas é giro, que eu vou pelo corredor, 
vou ao bufete ou a algum lado e vem um aluno com o e eu quase só olho para ele, 
franzo o sobrolho e ele tira o boné, percebe e quase que me pede desculpa. Eu ponho 
um sorriso condescendente e tal e acaba por não haver nada (...), tenho uma relação 
empática, não exerço aquela autoridade de dizer: “Tira já o boné senão vou-me 
chatear.” Eles acabam por tirar, naturalmente, de forma agradável. Lembro-me uma vez 
de um aluno que estava no bufete, com dois pães numa mão e um sumo na outra, o 
boné na cabeça. Eu paro à frente dele e digo: “O boné?” Eu vi o desespero dele como 
quem diz: “Eu não tenho mãos para tirar o boné.” Foi giro. Eu acho que, apesar de eu 
exercer essa autoridade, eles acabam por achar piada. Eles sabem que é uma regra, 
tentam não cumprir, o que é normal. Tenho todos os anos, não consigo sempre, fazer 
uma reunião com as turmas todas em que tenho uma conversa com todos os alunos em 
todas as turmas, dez minutos, um quarto de hora, em que falo com eles, tento ouvir as 
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dificuldades e tento mostrar-lhes que, no fundo, a escola é deles e que as sugestões 
que derem, desde que sejam possíveis de operacionalizar, são bem vindas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 56 28 Eu gosto deles, dos miúdos. Eu gosto de miúdos e gosto de crianças, e é como lhe digo, 
quando me falam nos alunos eu tenho mais pena é de não ter a possibilidade de lhes 
dar aulas. Eu procuro ir [às outras escolas do Agrupamento], eles identificam-me, ainda 
ontem fomos lá por causa dessa situação da mudança de alunos. Nós temos cá uma 
escola de educação rodoviária e eles vêm cá e à biblioteca, à hora de conto. Outras 
vezes, quando está mau tempo, é a colega ou o grupo da biblioteca que vai lá ler-lhes o 
conto. Outras vezes deixam a mala viajante, levam uma mala cheia de livros e deixam lá 
num sítio esquisito para eles descobrirem onde é que está.   Depois eles têm de vir aqui 
reportar o que é que leram. Eles gostam muito de vir à educação rodoviária porque tem 
karts e bicicletas, nós temos uma pista. Eles têm de fazer primeiro uma prova teórica 
sobre educação rodoviária, uma coisa só de cruzinhas, mas pronto, é uma 
aprendizagem dos sinais e das regras. O que eles gostam mais é de andar, têm seis 
bicicletas e quatro karts, vem meia turma de cada vez e eles perguntam: “Ó professora, 
quando é que nos deixa ir lá outra vez?” E eu explico-lhe que no Agrupamento são 
cinquenta e duas turmas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 58 17 No segundo intervalo toda a equipa está nos pátios para falarmos com os miúdos e 
penso que temos uma relação muito simpática com os miúdos, eles tem uma grande 
confiança em nós. Toda a equipa anda nos pátios e vai ouvindo e vai falando com os 
miúdos. À hora do almoço, almoço com os pequenos para a refeição correr como nós 
temos previsto, que é eles comerem a refeição, a começar pela sopa. No início foi uma 
guerra muito grande com os pais, principalmente com os pais, porque eu não me posso 
esquecer, já vão lá uns sete a oito anos, que as mães chegavam aqui e diziam que eu 
não podia obrigar os miúdos a comer a sopa porque se eles não comiam em casa, 
como é que comiam aqui? E eu dizia-lhes: “Mas eles aqui comem, o problema que tem 
que resolver é em casa”. Portanto acompanho a refeição, como com eles, com os mais 
pequeninos, que às vezes apanhamos alguns miúdos que não têm hábitos alimentares, 
ou antes, eu não diria hábitos alimentares, diria regras, são mais regras e atitudes de 
estar à refeição. Há miúdos que chegam aqui e não conseguem comer com faca e 
garfo, comem, dependendo do tipo de comida, com as mãos. Então, a hora do almoço é 
para isso. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 59 17 vou ali ver os alunos ao bar. Dantes havia mesas de ping-pong e jogava com eles, ia 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

jogar à bola com eles, organizava aí jogos, falo com eles, vejo namoricos chamo-os e 
para conversar com eles. Eu lido com os alunos como lidei sempre com os meus filhos, 
com uma enormíssima transparência e no segundo a seguir, mas isto é verdade e tenho 
reconhecimentos de pessoas, de pais, e no segundo a seguir, situações de droga de 
exterior, furtos, coisas não muito consistentes, mas quando apareceram, atacaram-se, 
reconhecimento de qualidades de alunos também, é no segundo a seguir, eu faço aquilo 
que eu gostaria que fizessem comigo sempre, quando envolvia os meus filhos, que é os 
pais. Eu digo logo aos alunos: “Olha qual é o número de telefone do teu pai?” ele chora 
mas... E já tive aqui pais homens a chorar, porque eu sou uma pessoa muito profunda 
naquilo que digo, sempre no sentido de que todos somos úteis para melhorar seja o que 
for. Portanto a minha ideia é de muita proximidade com os alunos, por exemplo 
mascarei-me no Carnaval e andei aí a brincar com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa e próxima 

Delta 60 11 Mantenho uma relação muito próxima com os alunos em todos os aspetos. Vou às 
festas todas que eles organizam, acho que sou uma pessoa queridas, até canto com 
eles nas festas. Participo nas atividades com eles, quer sejam culturais ou desportivos. 
A escola até tem uma equipa de futebol que joga com os alunos, tem uma SAD mesmo 
de professores, com uma equipa de professores que joga todas as semanas com os 
alunos. Estamos sempre muito junto dos alunos e no ensino secundário eles têm uma 
relação muito mais próxima porque são gente já adulta. Temos aqui jovens entre os 
quinze e os vinte e dois anos, quer nos profissionais, quer no prosseguimento de 
estudos, nos científico-humanísticos, e a nossa relação é um pouco esta. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É boa mas não tão 
próxima como gostava 

Delta 57 19 com os alunos a minha relação não é tão próxima quanto eu desejaria. Gostaria que 
fosse muito mais próxima. (...) Quando vou às outras escolas, até porque já tenho três 
centros educativos a funcionar, portanto é mais fácil, o relacionamento, também é bom, 
embora, claro que não haja assim tanta proximidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 

Delta 57 20 Em relação aos alunos, agora tenho uma horita para os atender, uma de manhã e outra 
de tarde.  Pus uma vez por mês porque mais sabia que não ia conseguir.  Para já estou 
a tomar conta de um, a ver o que acontece. Um em dois mil, um. Estou a tentar desse e 
se conseguir alguma coisa com esse um, já fico satisfeita. É um miúdo 
extraordinariamente inteligente, com uma capacidade muita grande de dar a volta ao 
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relação\É boa mas não tão 
próxima como gostava 

texto. (...) É engraçado porque foi ele que pediu. Eu atendi-o numa terça-feira na hora, 
mas mandei-o buscar. Ele sentou-se ali e disse-lhe: “Então passou a circular nas 
turmas, a dizer que a Diretora agora passa a estar disponível”. A resposta dele foi: “Sim, 
passou. A Diretora passa a estar disponível quando os alunos querem falar, mas não 
dizia quando os alunos são obrigados a vir, que foi o meu caso”. E da primeira para a 
segunda sessão, ele simplesmente, no seu trabalho de casa, foi-me localizar ao nível do 
meio, e dizia-me: “A sua mãe tem um campo, lá perto de onde eu moro. Você tem para 
aí tantos trabalhadores, o meu pai está desempregado, não arranjava nada para o meu 
pai? Está a ver? (...) [Foi] direto, é assim. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\É tensa 

Delta 10 20 Tensas porque eu acho que nós estamos a atravessar uma formação de jovens onde 
sobressai, em demasia para o meu gosto, a falta de regras, o incumprimento das que 
estão estabelecidas. Há uma cultura de família no âmbito do incumprimento; o 
incumprimento já não é uma exceção, é uma forma de vida, de desresponsabilização. 
Eu não tolero isso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\Este trabalho fez-me 
distanciar dos alunos 

Delta 05 12 quando vim para aqui para o agrupamento, distanciei-me um pouco mais relativamente 
à questão dos alunos. Mas isso também tem a ver com a quantidade de trabalho que 
nós temos, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\Há algum afastamento dos 
alunos por causa do trabalho 

Delta 54 12 os miúdos menos, é uma coisa que me preocupa, é o facto deste afastamento em 
relação aos miúdos. Por enquanto ainda não ultrapassei [isso]. Penso que terei alguma 
capacidade para em tempos futuros ultrapassar. Mas eu já pensava isto o ano passado, 
talvez quando deixar o Conselho das Escolas me venha facilitar 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 

Delta 24 21 aos 30 anos achamos que temos sempre razão, depois aos 40 já não é assim. Eu 
passei a dar mais valor, desde há uns tempos para cá, à sala de aula, depois de 
arrumar a casa e de perceber que há alunos que nós podemos perder. Esta 
preocupação acompanha-me permanentemente. Os colegas às vezes dizem-me e 
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alunos\1. Caraterização da 
relação\Perceber os alunos é uma 
preocupação minha 

podem ter razão, não sei, que eu devia ser mais rigorosa com os miúdos do ponto de 
vista, por exemplo, da aplicação da pena disciplinar. Eu tenho dificuldade em me 
desligar porque acabo por os conhecer, sei qual é a realidade deles em casa, a relação 
com os pais, e peso aquilo tudo. Se calhar há doze anos atrás era menos criteriosa, 
mais rigorosa e a minha mão era mais dura. Agora sou menos dura. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\Por vezes não sabem 
quem é o Diretor 

Delta 03 17 quando chegam aqui os miúdos do quinto ano e às vezes estão no sétimo ano, ainda 
não sabem que eu sou a Diretora, porque eu sou igual a todos os que estão ali estão 
dentro da sala 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\Por vezes não sabem 
quem é o Diretor 

Delta 06 22 os que se portam bem, a grande maioria, são capazes de nem saber muito bem quem é 
o Diretor da escola. Mas também não sabem muitas vezes quem são os seus próprios 
professores. Isso faz parte, um bocado, da cultura jovem, não querem saber. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\1. Caraterização da 
relação\Quase os obrigámos a ter 
uma associação de estudantes 

Delta 09 16 nós é que quase os obrigamos a fazer a associação de estudantes, que eles não 
tinham, nós é que criámos todo o processo, nós é que os ajudámos a fazer a 
campanha, para incutir neles uma participação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Acompanhamento 
educativo\Interessa-me muito a 

Delta 12 21 há alunos que não conseguiam progredir noutra escola e aqui estão a progredir. 
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sua evolução 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Acompanhamento 
educativo\Interessa-me muito a 
sua evolução 

Delta 15 22 Dar igualdade de oportunidades a todos esse alunos e conseguir que todos convivamos 
aqui bem é muito importante. Todos eles: cegos, surdos, sobredotados, com paralisia 
cerebral, autistas, são todos aceites e tratados de igual maneira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Acompanhamento 
educativo\Interessa-me muito a 
sua evolução 

Delta 55 16 Este ano havia dificuldades em ir a todas as turmas, porque ocupava-me três dias. São 
sessenta turmas e quinze minutos era muito tempo. Este ano resolvi fazer reuniões com 
todos os alunos do 10º ano, todos os alunos do básico, todos os alunos do 12º ano, do 
11º, em reuniões mais alargadas. Passei lá algumas informações e obtive algumas 
informações. Tento reunir também com os delegados de turma eleitos, pelo menos de 
dois em dois meses, para obter algum um feedback de como está a correr as coisas e 
usá-los como elo de ligação entre a direção e eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Cumprimentos de regras 

Delta 32 9 Há muito falta de cumprimento de regras por parte dos miúdos, no sentido do caixote do 
lixo que está a três metros, mas o lixo fica aqui. Há uma perspetiva que nunca houve, 
que não tem a ver com a escola nova, mas que agora a gente nota mais por ser uma 
escola nova. Aquela ideia que os funcionários estão aqui para limpar, só que nós temos 
falta de funcionários e temos mais área. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Cumprimentos de regras 

Delta 40 8 Como eu sou uma pessoa muito rigorosa, muito disciplinadora, a relação não é muito 
boa. Como os alunos são, não digo violentos, mas há atitudes e a linguagem com a 
utilização do calão, não conseguem distinguir a linguagem que utilizam de acordo com o 
local em que estão, eu tenho uma ação disciplinadora muito grande que não me trouxe 
muita popularidade. Só a título de exemplo, tinha as fechaduras e as portas das salas 
de aula inoperacionais, arrombadas; a vedação da escola estava esburacada em quase 
todos os sítios e onde não estava, os alunos traziam alicates para rebentar a rede para 
não ter de entrar pelo portão principal que estava mais longe. Claro que assim era o 
problema de quem entrava e de quem era estranho à escola., que também entrava. 
Agora, digamos que há dois tipos de alunos: aqueles que me respeitam e consideram o 
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que eu faço por eles e aqueles que são mais marginais ao padrão e com os quais há 
sempre uma certa tensão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Cumprimentos de regras 

Delta 52 11 Eles quando chegam aqui no 10.º ano vêm sempre um bocadinho levantados, como nós 
dizemos, vêm excitados, muitas vezes com poucas regras. Não quero estar aqui a dizer 
mal do ensino básico mas efetivamente é o que nós sentimos, tanto em hábitos de 
estudo como em comportamentos de sala de aula, nos corredores e isso é algo que é 
muito trabalhado aqui na escola. Se eles querem ser tratados como adolescentes, têm 
de agir enquanto adolescentes e, portanto, têm de assumir as suas responsabilidades 
no mal e no bem que fazem na escola. Nesse aspeto somos muito rigorosos. Não passa 
por penalizar logo um aluno quando faz alguma coisa. Ele é chamado à atenção, numa 
primeira fase, dá-se algum espaço para ele perceber o que pode e não pode fazer, mas 
depois se é reincidente ele será, de facto, penalizado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Cumprimentos de regras 

Delta 52 12 Temos o problema da linguagem nos pátios e nos corredores; eles acham que podem 
falar de qualquer maneira; temos muito cuidado em relação a isso uma vez que estamos 
todos no mesmo espaço, todos temos de respeitar esse espaço. Passa um pouco por 
aí, ou seja, se as pessoas querem o seu espaço têm de respeitar o espaço do outro. 
Para mim isso é uma coisa extremamente importante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Cumprimentos de regras 

Delta 56 29 Eu não admito ver um aluno a mascar chiclete ou com um boné no pré-escolar nem na 
turma de décimo segundo ano. Todos eles têm de saber que há determinado tipo de 
regras, assim como não admito que alguém ande a estragar equipamentos e materiais, 
porque os paga, não tenho dúvidas nenhumas. Se não os paga porque não tem dinheiro 
para pagar, vai dar horas de trabalho para reparar aquilo que fez. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\Aqui 
há pouco problemas disciplinares 

Delta 08 29 Nós não somos uma escola com problemas ao nível da indisciplina, não temos 
indisciplina nesta escola. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 08 30 Ao nível disciplinar tivemos este ano o primeiro problema disciplinar com um jovem que 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\Aqui 
há pouco problemas disciplinares 

roubou um telemóvel a uma rapariga para ver as mensagens dos namorados. Tive que 
o chamar cá e levantar um processo porque entretanto estragaram-me a porta, enfim, 
um conjunto de inquietações. Mas de facto não há desse tipo de problemas aqui, o que 
é bom. Tivemos três  miúdos que andaram à pancada no pátio, chamei-os aqui, 
estavam todos farruscos, falei com eles e a coisa parece que se resolveu. Não há um 
mau ambiente, esta é uma escola, de facto, familiar 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\Aqui 
há pouco problemas disciplinares 

Delta 12 22 Nós temos poucas questões de natureza disciplinar, a única questão grave foram dois 
alunos que se pegaram à estalada porque um disse mal do Benfica. Começaram à 
discussão entre o Benfica e o Porto e o rapaz estava indignado com o que o outro tinha 
dito sobre o Benfica. São só estas coisas, mas o não termos problemas tem a ver com o 
facto de os professores terem este objetivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\Aqui 
há pouco problemas disciplinares 

Delta 26 16 Quando fizemos a opção de disciplinar a escola, fizemos uma opção que não foi ao 
encontro dos professores, foi colocar toda a escola em turno normal. Todos os alunos 
do 3.º ciclo tinham o horário igual. Todos entram às oito e meia e saem às quinze e 
trinta, só há um dia em que saem, todos, às dezasseis e trinta. Foi por uma questão de 
disciplina, o que nos permitiu, ao fim de quatro ou cinco anos, tirar a campainha e fazer 
com que os alunos se responsabilizassem em chegar à sala de aula a tempo. Acabaram 
os conflitos na entrada na sala de aula e acabaram os conflitos no fim de aula. Já não 
temos campainha há muitos anos. Também temos alunos difíceis, principalmente dos 
CEF e não há problemas nenhuns com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\Aqui 
há pouco problemas disciplinares 

Delta 29 25 Em relação aos alunos isto é uma escola perfeitamente pacífica. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 

Delta 37 9 Não temos tido grandes problemas, são problemas pontuais. Esses problemas vêm de 
alunos agressivos, provenientes de famílias disfuncionais, descaracterizadas, de 
famílias com problemas sociais e familiares. Eu também resolvo alguns, mas são casos 
muito pontuais. A política que eu uso é a dos procedimentos disciplinares rápidos e 
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alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\Aqui 
há pouco problemas disciplinares 

propomos logo uma pena, chamamos logo os pais para lhes fazer ver a situação. Mas 
são situações raras. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 02 40 sempre que um menino perturba a aula, a diretiva que eu dou é: o menino não quer 
aprender, não impede os outros de aprender e vem para aqui para o pé de nós. Nós 
temos aí um sítio e ele fica sob o nosso controle. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 03 18 quando são apanhados numa briga e depois são levados lá, é o primeiro elemento que 
está lá que os atende. Depois eu chego e interfiro. Às vezes, estão no sétimo ano  e 
quando lhes estou a dar um ralhete maior porque estão a estragar o espaço escolar ou 
a fazer uma asneira grande eles respondem-me de uma maneira e eu digo-lhes: “Vocês 
sabem com quem estão a falar?” e eles respondem: “Ah, é uma professora!” Eu digo-
lhes: “Eu sou a diretora.” E eles ficam assim e vão-se embora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 05 13 A indisciplina digamos que nos dá a cambalhota na agenda, porque estamos aqui no 
gabinete e somos confrontados com situações bastante complicadas no dia a dia 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 

Delta 05 14 Há situações muito complicadas a nível de indisciplina no básico, não tanto de 
indisciplina mas de comportamento, derivado também às situações que os próprios 
alunos vivem e das suas famílias. São situações muito complicadas. 
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necessário resolver problemas 
comportamentais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 05 15 a relação com os alunos, embora haja aquela repreensão e por aí fora, mas há coisas 
que ficam cá dentro 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 06 23 aqueles que se portam mal sabem que eu sou o Diretor da escola… 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 08 31 Há muitas vezes problemas relacionais professor e aluno e nós queremos, de alguma 
forma, mediar esses problemas e resolvê-los. (...) Isso ocupa muito tempo, demasiado 
tempo da minha atividade. A questão dos problemas relacionais ocupa demasiado 
tempo.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 

Delta 10 21 nós estamos a atravessar uma formação de jovens onde sobressai, em demasia para o 
meu gosto, a falta de regras, o incumprimento das que estão estabelecidas. Há uma 
cultura de família no âmbito do incumprimento; o incumprimento já não é uma exceção, 
é uma forma de vida, de desresponsabilização. Eu não tolero isso e acho que nós só 
conseguimos ter uma escola equilibrada, em função dum conjunto de conceitos e de 
critérios que estabelecemos gerir isso aqui em função dos diversos interesses.  
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comportamentais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 10 22 os alunos sabem quando infringem as regras. E se lhes perguntarem se têm medo de 
vir aqui, vêm e não é porque tenha batido em algum, porque nunca o fiz; é porque 
sabem a minha foram de estar, dentro e fora da escola. Ele já exatamente quando 
ultrapassam os limites. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 15 23 Vou-me relacionando diariamente com eles, até porque a disciplina, ou a indisciplina, foi 
sempre mais da minha responsabilidade e do meu colega que agora é o sub-diretor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 17 26 eu hoje de manhã, cheguei aqui era oito e um quarto, às nove horas tenho uma reunião 
com um encarregado de educação, com o diretor de turma e com um miúdo, porque se 
portaram mal. Foram atitudes que eu não gostei e só não vi isso antes do Carnaval, 
porque os pais não podiam. Foi às nove um, às nove e meia outro e às dez horas outro. 
Portanto, passei aqui practicamente toda a manhã a fazer isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 18 12 tive uma fase inicial em que tive de ser muito dura porque estes miúdos daqui vinham 
muito mal habituados, não entendiam, às vezes, muita conversa. Aquilo entrava por um 
ouvido e saía pelo outro. E numa primeira fase foi muito duro, principalmente nesta 
escola, apanhei aqui alunos muito complicados, muito malcriados, que eram capazes de 
mandar um professor sei lá para onde. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 18 13 criou-se uma imagem e quando tinham que vir falar comigo vinham todos direitinhos. 
Agora, desde há uns anos, as coisas começaram a correr de outra forma, mas no 
princípio... foi complicado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 24 22 A parte mas fácil são os alunos. Não temos alunos muito complicados. Temos alguns 
alunos identificados que perturbam dentro da sala de aula e os nossos colegas 
consideram isso casos de indisciplina graves. Às vezes eu acho que eles todos 
precisavam de ir dar umas voltas a determinadas escolas, estavam lá um mês e vinham, 
para perceber que os miúdos não são os mesmos de há dez anos e nós é que somos 
muito mais velhos, não é? Acho que é mentira que eles façam mais barulho agora do 
que há dez anos atrás, nós é que estamos mais velhos. Essa é para mim a parte mais 
fácil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 24 23 Os colegas às vezes dizem-me e podem ter razão, não sei, que eu devia ser mais 
rigorosa com os miúdos do ponto de vista, por exemplo, da aplicação da pena 
disciplinar. Eu tenho dificuldade em me desligar porque acabo por os conhecer, sei qual 
é a realidade deles em casa, a relação com os pais, e peso aquilo tudo. Se calhar há 
doze anos atrás era menos criteriosa, mais rigorosa e a minha mão era mais dura. 
Agora sou menos dura. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 26 17 Nós resolvemos os problemas disciplinares de imediato e com os pais dos alunos logo 
na hora. A comunicação tem de ser feita logo, na presença do aluno, é feita para o pai 
e, normalmente, pomos os alunos a falar com os pais, logo. Claro que estou a falar das 
mais graves ou mediamente graves. Se deixamos o problema ir até casa, quando 
regressamos, no dia seguinte, temos um problema enorme. Muitas vezes não temos 
conhecimento do problema e no dia seguinte os pais colocam-nos um problema ainda 
maior, de mais difícil resolução e temos de dar muitos passos para o resolver. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Gestão de conflitos\É 
necessário resolver problemas 
comportamentais 

Delta 45 16 um assistente operacional traz algum aluno “Ai, o professor mandou-o embora” ou 
alguma coisa desse tipo, a minha primeira reação, a experiência diz-me que deve ser 
assim, é primeiro ouvir o aluno. O aluno também tem alguma coisa a dizer e eu começo 
sempre por pedir ao aluno para ele me contar o que é que se passou. Não quer dizer 
que aquilo que diz esteja correto, às vezes também não viu tudo, mas o aluno acaba por 
acalmar-se também porque tem a oportunidade de falar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Motivação e integração\É 
importante que se sintam bem na 
escola 

Delta 09 17 precisamos também que eles saibam estar na escola, sentir-se bem na escola. Não é 
estar na escola porque são obrigados a assistir a aulas de Português, de Inglês, de 
Matemática 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Obter feedback da 
organização\Fico a perceber 
lacunas que há na escola 

Delta 07 37 apercebo-me também de muitas outras coisas, António. Na falta de reflexibilidade, de 
criatividade, de empreendedorismo que é passado. Um aluno chega no 12.º ano e que... 
E depois isto passa e o miúdos acabam por dizer “É pá, vai falar com a professora Delta 
47”, percebes? Acaba já por ser isto. E quando um miúdo chega à tua beira e te propõe 
uma coisa, completamente fora do contexto, que tu vês mesmo, António, que tu vês que 
ninguém pode pegar num tema daqueles para fazer um projeto. (...)  Isso dá-me a 
leitura, de quem está a formar, o que é que está a formar, de como é que os jovens 
chegam aqui neste estado alguns tão incipiente. E com questões tão elementares, (...) 
de lana caprina. Os miúdos chegam à tua beira e tu dizes: “Mas olha, se tu fizeres desta 
maneira tens esse problema resolvido.” E agora tu dizes uma coisa que em segundos te 
surgiu e viste que aquilo não foi... quer dizer... É, pronto, faço uma leitura indireta de 
muitas coisas na escola através desses alunos à sexta-feira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 

Delta 09 18 A gestão sabe que ao ouvir os alunos fica a saber muitas coisas que, às vezes, se 
fazem erradas na escola. Às vezes a gente, porque está na visão da direção... nem tudo 
transparece e, às vezes, nem tudo nos chega e depois também há um pouco de 
corporativismo, de proteção entre uns e outros. Às vezes nessas conversas com os 
alunos a gente apercebe-se daquilo que está mal e tenta, através dessa visão 
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relação\Obter feedback da 
organização\Fico a perceber 
lacunas que há na escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.02 Com os 
alunos\2. Campos da 
relação\Obter feedback da 
organização\Fico a perceber 
lacunas que há na escola 

Delta 11 21 Quando se fala de um problema com um professor, habitualmente não enganam. Não 
quer dizer que eu acredite em tudo o que eles me dizem, mas sou muito sensível ao que 
me dizem. Se sinto um sinal qualquer, relativamente a um professor, eu vou à procura e 
normalmente encontro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\A 
distribuição de serviço passa por 
mim 

Delta 53 13 com o pessoal não docente, independentemente de fazer uma reunião com todos eles e 
da minha responsabilidade direta e, se quiser, de ser minha a última palavra em 
algumas matérias, como a distribuição do serviço. Nessa matéria eu reservo para mim a 
decisão final, embora me seja proposta por quem eu designei para chefe do pessoal 
auxiliar. Eles sabem que a última palavra é minha, para o bem e para o mal, como eu 
costumo dizer. Responsabilizo-os diretamente quando alguma coisa não corre bem, da 
mesma forma que os felicito quando a organização tem um bom desempenho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\A 
distribuição de serviço passa por 
mim 

Delta 56 30 Uma das coisas que eu procuro sempre fazer é pô-los a funcionar em pares. Na 
distribuição de serviço, há um funcionário que entra às oito e há um funcionário que 
entra às onze e eles funcionam em pares. Se se entenderem, tudo bem, se não se 
entenderem, aquele que tiver mais tempo de serviço, mais anos na carreira e melhor 
avaliação é o primeiro a escolher e o outro fica com a outra parte, ponto final. Quem 
coordena as equipas sou eu, de acordo com o nível de proficiência. Tento equilibrar, um 
melhor com um pior, um com melhor proficiência, com um com menor proficiência, mas 
de forma em caso de impedimento, haja sempre a possibilidade do serviço ser passado 
e não haver grandes problemas ao nível da regulação. Este ano recebi mais uma escola 
nova que foi criada e tive de mandar para lá duas funcionarias daqui, que levaram o tipo 
de know-how que estão habituadas aqui a ter. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 02 41 É muito boa a relação com eles. 
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atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 03 19 A maior parte dos nossos funcionários são todos de cá e mesmo que não sejam os seus 
filhos frequentaram cá a escola. Depois estabelece-se aquela relação em que os miúdos 
que estiveram no 9.º ano foram para a secundária e eu continuo a perguntar. “Como vai 
o seu filho?” e alguns funcionários até já são avós e nós conversamos sobre isso, não é 
todos os dias. Mas eu tenho um bom relacionamento. Com este pessoal que foi 
entrando mais recentemente (..) tenho muito mais trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 04 15 Costumo referir-me a um auxiliar de ação educativa como um colega de trabalho. 
Quando estou fora de escola e falo com um auxiliar de ação educativa eu apresento-o 
sempre como um colega de trabalho. “E o que é que faz?” “Este meu colega é auxiliar”. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 05 16 Com os auxiliares de ação educativa é exatamente a mesma coisa [(relação próxima)].  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 06 24 eu estou aqui há tantos anos que tenho mais uma relação pessoal do que de Diretor. 
São relações muito familiares. 
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internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 08 32 Eu tenho uma boa relação humana com os funcionários, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 09 19 Ao nível da EB2,3 acho que tenho um bom relacionamento com eles. Nós temos aqui 
bastantes funcionários, parece que chegam mas não, até estão abaixo dos rácios, mas 
não tenho problemas nenhuns. A minha caraterística é de estar próximo e as pessoas 
identificam-se com isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 09 20 não estou a ver que tenha problemas com os funcionários 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 

Delta 09 21 Nós quando fazemos uma organização qualquer, não fazemos só para professores, é 
também para os funcionários. A primeira receção do ano, onde a gente tem reuniões 
durante o dia, apresentação, reunião geral, depois no final do dia há um lanche para 
todas as pessoas. 
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assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 09 22 Eu faço uma reunião com os meus funcionários, os assistentes operacionais, escuto-os 
e muitas coisas que implemento na escola são ideias deles. Eles estão no terreno, 
sabem mais do que eu. Não lhes vou dizer que vão fazer na limpeza, ou na 
organização. Não é a minha especialidade. Eles mostram-me uma solução, eu estudo e 
depois vamos implementar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 10 23 Eu estou convencido que elas são excelentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 11 22 Eu tenho uma boa relação com eles, tenho também um bom chefe que faz bem a ponte 
com eles. Mas há uma relação próxima, têm problemas com os filhos, precisam de ir 
aqui ou acolá e vêm falar comigo e eu tenho essa disponibilidade 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 

Delta 11 23 são pessoas mais simples que estão aqui há trinta anos, sentem a escola, são pessoas 
com as quais eu me identifico mais. 
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operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 12 23 Eu tenho relações humanas cordiais com eles. Acho que têm um grande respeito pela 
direção e nós também temos um grande respeito por eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 13 29 É uma relação de respeito, de existência de responsabilidades pelo trabalho que 
desenvolvem. Eu acho que é assim, nunca me dei mal com eles, é de muita 
humanidade para com as pessoas, perceber os problemas das pessoas porque se nós 
conseguirmos numa organização, e isto tenho-o feito várias vezes, nunca me dei mal 
com isto, pelo contrário 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 13 30 se nós conseguirmos entender as pessoas percebemos o funcionário, não sei se está a 
perceber? Ou seja... 
P.: Ou seja, há uma certa humanização no trato? 
Sem dúvida, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 

Delta 13 31 Tenho aqui professores que me acompanham desde que abriu a escola, catorze anos, e 
nós não temos os mesmos pontos de vista. Já tivemos algumas zangas, ainda bem, eu 
acho que paz podre não vale a pena, aliás nem sou muito adepto disso. Eu provoco às 
vezes, quando vejo que as coisas que não andam muito bem e que as pessoas acabam 
por se afastar, eu sou capaz de provocar ali o debate ou a discussão ou coisa parecida 
e passado um bocado de discutirmos e de nos zangarmos até, saio daqui ou se não for 
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Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

aqui é noutro lado e ficamos amigos à mesma porque, para além do mais, temos aqui já 
uma relação estruturada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 15 24 São boas, o nosso problema é termos poucos. No princípio o quadro do pessoal auxiliar 
era muito estável, era como o dos professores. Quando eu comecei eles tinham alguns 
hábitos que precisámos de alterar, por exemplo, tinham horários fixos e era sempre o 
mais novo que cumpria os horários piores, tinham uma série de maus hábitos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 15 25 temos atualmente uma relação muito boa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 15 26 também somos suficientemente flexíveis para se o funcionário precisa de ir ao médico, 
se tem a mãe doente, para articular os seus horários e eles também se sentem melhor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 

Delta 16 23 Tenho uma boa relação porque eu não sou nada autoritária com eles. Eu vou mais pela 
parte dos afetos, ou seja, sei que conto com eles porque eles gostam de mim e não me 
falham nesse aspeto. Mas é assim, eu não sou aquela pessoa que é temida por eles na 
escola. A minha relação é mais na base da confiança.  
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relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 16 24 Posso chegar e deparo com uma situação de que não gosto. Depois falo-lhes disso, 
nunca o faço à frente de toda a gente. Eu sei que isso para muitas pessoas é ser fraco 
porque as pessoas gostam de autoridade mas, pronto, eu não sou assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 16 25 Eu arranjei uma assessora para tratar com o pessoal, para ver as questões da limpeza, 
para andar mais pelo terreno e para resolver algum tipo de problemas porque nós aqui 
não temos tempo e essas coisas que nós não podemos ter de estar a tratar porque há 
muitos outros assuntos mais importantes, ficam para terceiro plano. Mas ela tratava-os 
como se fossem criados, a outra ia atrás a carregar com as coisas, eu nunca faço isso. 
Repare, tinha uma anterior presidente aqui, já há alguns anos, que punha os 
empregados a lavar-lhe o carro. Alguma vez eu faço isso? Eu não lhes peço mas me 
trazer um café ou uma água, quando preciso eu vou buscar. Enquanto que alguns 
professores os tratam como empregados, eu trato-os mais de igual para igual e falo com 
eles de outras coisas. Acho que isso é que me faz ter uma boa relação com eles, uma 
relação próxima. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 18 14 é ótima, com todos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 

Delta 18 15 tive sempre bom relacionamento com todos, nunca tive problemas nenhuns, nem de me 
impor como sendo eu que mando, posso e quero. Nunca precisei de nada disso. Nunca 
precisei de ser autoritária, de andar aí atrás das pessoas. Nunca precisei nada disso. As 
pessoas foram fazendo sempre as coisas e respeitaram-me sempre. 
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operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 19 24 Eu penso que é uma relação boa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 21 26 É boa, embora aí o contacto seja mais com a minha colega; o meu contacto é mais com 
o encarregado de pessoal. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 22 15 São mais distantes, não é com esta proximidade [com os professores], abertura e 
frequência, como é evidente, mas também tenho, com a maior parte deles, um 
relacionamento pessoal muito aprazível. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 

Delta 22 16 Sobretudo em torno de assuntos relacionados com a gestão dos seus tempos e do 
horário de trabalho. Sabem que outros assuntos, mais leves, devem tratar com o 
responsável respetivo. Há uma total abertura, não vejo que haja pessoas que se inibam 
de vir aqui ter connosco. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 25 18 Há uma estabilidade muito grande, é pessoal que está cá já há muitos anos; há vinte 
anos a maior parte dele e, portanto, digamos que há um conhecimento já muito grande. 
Portanto, nós conhecemos as pessoas, a vida das pessoas e portanto... 
P.: São relações próximas? 
Há relações de proximidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 26 18 Nós sempre trabalhámos muito na casa e os nossos funcionários respeitam-nos muito 
nesse aspeto, temos uma excelente relação com eles. Eu digo que eles às vezes me 
mimam, mesmo quando nós temos de tomar decisões relativamente à classificação e 
não é a que eles queriam. Pessoalmente, tenho uma relação muito boa com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 27 25 São boas. (...) Acho que os funcionários identificam-se connosco. Outra coisa que lhe 
queria dizer: os funcionários, auxiliares e administrativos, eram o parente pobre da 
organização. Eu nunca vi isso, vi-os sempre como atores principais com a sua missão, 
com a sua atividade própria, indispensável no processo de ensino-aprendizagem eu 
sempre os entendi como uma ajuda, por isso acho que o seu nome está bem: auxiliares 
de ação educativa que diz da sua importância no processo de ensino-aprendizagem (...) 
Eram os professores e o conselho executivo de então, que fez sempre do pessoal não 
docente o parente pobre. (...) Eles devem estar em pé de igualdade com os professores. 
Fazem imensa falta.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 

Delta 28 19 Isso é uma família. Alguns dos que cá temos vêm já do tempo da fundação e já eram 
contínuos, como se dizia na altura, de alguns dos nossos professores. A subdiretora já 
andou cá quando era pequenina e alguns deles não lhe chamam a professora Teresa, 
chamam-lhe a Teresinha, que é uma forma carinhosa que ninguém estranha, como os 
professores que cá estão e que foram nossos alunos, temos o mesmo tratamento para 
com eles, eu não digo a Paula, digo a Paulinha. O facto de sermos uma escola 
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Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

relativamente pequena, de termos uma vida intensa, e de eles entrarem logo no 1.º ano 
e de a grande maioria aqui ficar muitos anos, cria uma relação de amizade muito 
grande. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 28 20 Aqui há uns tempos tive uma reunião com o pessoal auxiliar, estava a falar sobre o 
respeitar da posição de cada um e um deles disse-me: “Isso é tudo muito bonito mas se 
algum dia houver algum conflito o professor vai tomar aposição dos seus colegas.” 
Respondi, na altura que “Se eles tiverem razão, tomo, se não tiverem não tomo.” Aquilo 
passou. É verdade que houve um conflito com aquele funcionário e um professor e o 
funcionário veio-me dizer. Chamei o professor e perguntei-lhe o que se tinha passado. 
“É pá, estava mal disposto. Agora já estás bem disposto, não é? Então vai lá pedir 
desculpa ao senhor.” E ele foi e aquilo passou, nunca mais me lembrei daquilo. No ano 
seguinte estava na reunião a dizer a mesma coisa porque a agenda não é muito 
diferente de uns anos para os outros e um dos novos riu-se depois de eu ter dito aquilo. 
Esse funcionário disse-lhe: “Escusas de te estar a rir porque é verdade porque isso 
aconteceu-me o ano passado.” E explicou-lhe a situação. Esta confiança é importante. 
Quando eles estão atrapalhados com os filhos para emprego, todos vêm cá e quando 
posso, já tenho resolvido o problema a alguns, graças a Deus, e isto cria uma relação 
engraçada. Por exemplo, um dos funcionários fez anos e pela primeira vez meteu um 
papel de falta. Eu perguntei-lhe: “Vai faltar?” “Ó professor, faço anos e todos os anos 
vou almoçar fora com a minha mãe.” E eu disse-lhe a brincar: “Guarde lá o papel. E 
mais, se aparecer aqui amanhã leva um processo disciplinar.” É um indivíduo que 
trabalha até às oito da noite se for preciso e não fazia nenhum sentido estar a obrigar 
aquele homem a meter uma falta. Faço para aquele e para todos; quando algum precisa 
de ter uma consulta médica, não mete nada. Digo-lhes: “Vá lá e depois venha trabalhar”. 
Prefiro que ele venha trabalhar meio-dia do que ficar a manhã ou a tarde em casa, como 
é óbvio. Isto, digamos, é um clima muito engraçado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 28 21 Tem havido alguma renovação de funcionários, de assistente operacionais, mas não 
tem sido todos de uma vez, tem sido um de cada vez. Agora já só sobram cinco e os 
mais velhos vão aculturando os mais novos e isso tem sido interessante. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 30 16 Tenho aqui um grupo de auxiliares que são pessoas boas. Como todos os grupos, têm 
as suas particularidades, mas não podemos dizer que há qualquer problema com eles. 
São pessoas que trabalham, não levantam qualquer questão, temos uma boa relação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 32 10 Muito próxima, muito próxima. Eu cresci com eles, com os mais antigos, que tinham 
uma relação muito afetiva comigo porque me viram de pequenina, como costumavam 
dizer. Cheguei aqui com vinte e dois anos, portanto em 84. Conheceram-me pequenina, 
solteira e boa repariga, como costumo dizer. Portanto, viram-me crescer, dei aulas à 
noite três anos, fui fazendo horários, fazendo turmas, fui fazendo tudo até chegar à 
gestão. E sempre a dar-me muito bem com eles, pronto. Costumo dizer que sou do 
povo, não sou doutora a esse nível dos princípios e da forma de estar. Dou-me muito 
bem com eles. Nesta fase, tenho a particularidade de que todos os funcionários que 
aqui estão, já foram contratados por mim ou vieram para a escola, já eu estava na 
gestão. Tirando duas funcionárias que vierem para a escola por transferência, todos os 
outros neste momento... são pessoas que, mesmo que os que ainda fazem parte do 
quadro, espécie em vias de extensão, como nós somos, já foram contratados por mim 
para contrato a termo certo, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 32 11 Basta dizer-lhe assim: (...) na tolerância de ponte de 13 de maio, toda a gente estava 
aqui a trabalhar, e a meio, à hora de almoço, um dos funcionários esteve a trabalhar as 
febras. Portanto parámos de fazer mudanças e fomos comer todos comer e beber, uns 
trouxeram sobremesa, outros vinhos. Fomos almoçar todos juntos no polivalente e à 
tarde continuámos. Foi na sexta-feira, no sábado logo a seguir e a partir de aí quase 
nunca parámos. Nunca mais parámos de estar cá aos sábados, com exceção de julho, 
agosto e setembro, porque foi a fase em que ficámos confinados a este edifício, Tudo o 
resto estava em obra. Então nesta altura disse: “Agora minha gente vamos compensar 
as coisas. Cada sábado são dois dias, cada feriado outros dois dias, tolerância de ponte 
a mesma coisa. Façam as contas.” Disse à chefe de pessoal que também é uma nova: 
“Faz as contas, afixa na parede, garantam os serviços e tudo o resto vocês podem ficar 
em casa que eu não vos quero cá a olhar para mim.” E assim foi, pronto foi o que eu 
consegui compensar. Desde que regressámos, que eles regressaram ainda não não 
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houve nenhum sábado, com exceção do temporal, em que não valia a pena vir porque o 
que é preciso, a carregar móveis, eu faço questão de passar por cá todos os sábados, 
mais que não seja para dizer bom dia, para tomar um café. E tenho-os tido sete, oito em 
cada sábado, umas vezes uns, e outras vezes outros. Eu já lhes disse: “ No Natal não 
dá para compensar.” E eles já me disserem “Não faz mal, fica para o verão que faz 
bem.” Eles preferem as folgas [ao pagamento das horas extraordinárias], porque dizem: 
“Ah, não se preocupe, quando for no verão, vai saber muito bem ficar dois meses em 
casa.” O muito curioso, é que a escola, desde há dois anos, é muito um espaço familiar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 33 18 É muito boa, é muito boa neste momento. No início também não foi, não foi nada, foi 
muito complicado. Isto porque as coisas eram mais graves, havia ali instalados 
interesses grandes, não é? Que é a tal coisa da idade, não é? Uma pessoa chega e 
percebe como é que as coisas funcionam e, portanto, cortei várias situações que 
levavam a que as pessoas não me quisessem cá, não é? Eu ia estragar alguma coisa, 
não é? Essas pessoas, a maior parte foi-se embora, porque sentiram que não estavam 
a conseguir aquilo que tinham anteriormente e começaram a perder estatuto. Portanto 
pediram transferência e eu dei-lhas, pronto, não fizeram cá falta nenhuma. Mesmo 
ficando com menos, não me fizeram falta nenhuma. E a partir daí o ambiente, tornou-se 
muito mais agradável, as pessoas muito mais responsáveis também porque depois 
quando há assim um ambiente que não é muito favorável, as pessoas desculpabilizam-
se muito umas com as outras e tentam arranjar complicações. Assim, a partir do 
momento em que começam a sentir que há uma corresponsabilização, toda a gente já 
tem a sugestão, já tem o espírito de iniciativa e acaba[m] por [sentir o seu trabalho 
valorizado]. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 36 11 Nós temos reuniões periódicas e nas reuniões periódicas são colocadas as questões 
que têm que ser colocadas, caso contrário há chefias e portanto, os assistentes 
operacionais põem os problemas ao chefe que lhes traz o problema e leva as respostas. 
No caso da secretaria, temos a chefe que fará exatamente a mesma coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 36 12 Fui criando uma relação com a esmagadora maioria deles, de há muitos anos. Já os 
conheço e, por outro lado, sempre lhes fui dizendo que a minha forma de estar com eles 
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atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

é uma forma de estar de porta aberta, (...) de acessibilidade, acessibilidade plena. 
Aquilo que eu lhes peço sempre é, acima de tudo, frontalidade nas questões. Que não 
se ande a dizer pelos corredores aquilo que deve ser dito diretamente a quem de direito. 
E, portanto, prefiro claramente que se existe alguma coisa que tem que ser dita, o seja 
frontalmente. Portanto, tem permitido que a esmagadora maioria destes funcionários 
têm hoje em dia, uma boa, uma excelente relação comigo, não digo 100%, porque 
nunca será verdade isso. E penso que essa boa relação me tem permitido muita coisa. 
Posso dizer-lhe só dois exemplos: quando a escola foi remodelada, como disse, foi 
remodelada por pavilhões. À medida que cada pavilhão estava pronto, era necessário 
fazer a mudança de um para outro e, para o prejuízo mínimo da atividade letiva, muitas 
destas mudanças eram feitas em termos de fins de semana ou aproveitando alguma 
época encostada a feriados. Nunca tive qualquer dificuldade em ter cá os funcionários 
para fazer isso, nunca. Dizia-lhes apenas e só: “Preciso de ajuda nesta matéria, quem é 
que está disponível para vir?” E eles estavam cá. Portanto, isto resulta do facto de 
termos um tipo de relação próxima, digamos assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 37 10 Não tem problemas. Estão bem definidas as funções de cada um, a maior parte deles já 
trabalha aqui há dez, quinze anos ou mais e, portanto, sabem do que a gente gosta e 
que quer que as coisas sejam bem tratadas, na hora certa e no sítio certo. Quando há 
necessidade a gente chama a atenção, mas é raro isso acontecer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 39 23 ar, agora assistentes operacionais, e também com as pessoas da secretaria? 
Sempre foram as melhores,  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 41 12 Por norma é boa. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 42 12 Relativamente ao pessoal auxiliar é um bocadinho como os professores, damo-nos bem 
com a maioria, temos uma boa chefe, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 44 14 é muito parecida, também são ambas excelentes. Como eu dizia, o pessoal, eu entrei 
muito novinho para o conselho diretivo, há aqui gente que está cá há muitos anos, o 
escalão etário quer dos professores, quer de auxiliares é elevado. Nós quer num lado 
quer no outro, o escalão com mais de 45 anos prevalece. Portanto, eu era um menino. 
Eu eu para muitos dos auxiliares sou quase como filho deles, é uma situação um 
bocadinho, que se tem vindo a alterar nos, nos últimos tempos, mas há muita gente aqui 
que me considera ainda como um menino, passo a expressão. Já não é o caso, mas a 
relação é muito próxima, é muito próxima. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 46 9 É exatamente a mesma coisa. Eles quando têm qualquer problema é a mim que 
recorrem imediatamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 47 10 São boas. Eu costumo reunir com eles, faço sempre uma reunião geral no início do ano. 
Depois vou falando porque também gosto de estar presente. Há também aí algumas 
animosidades de algumas pessoas que têm a ver também com a avaliação. Há sempre 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

um caso ou outro, ao fim destes anos todos, que deixa marcas, mas a minha relação é 
absolutamente cordial com toda a gente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 48 20 É muito boa, eles envolvem-se na vida da escola. As relações humanas eram uma 
mais-valia da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 50 13 é um corpo estável e depois há uma questão que eu acho que é importante: tirando a 
nossa chefe de serviços administrativos, que é nova, todas as outras pessoas, nós 
estamos habituados a, quando queremos resolver alguma questão, sentamo-nos e 
tentamos conversar sobre algum problema que surge, procuramos antes de tomar 
decisão ouvindo as pessoas todas. Vai ao ponto de, vamos pintar as salas, ouvimos a 
opinião das assistentes operacionais, o que é que acham, a cor e não sei o quê. Ela até 
tem mais jeito para isso, eu não tenho jeito nenhum, a nossa chefe do pessoal 
operacional disse: “Eu quero aqui uma cor diferente, mais alegre.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 51 15 Dou-me bem. Ralho com eles de vez em quando, mas eles já sabem também quando 
precisam, estou aqui? Quando precisam de chegar mais tarde, de faltar... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 

Delta 53 14 Tenho um bom relacionamento com eles, de uma forma genérica, e sempre lhes mostrei 
que a minha forma de gerir a escola passa muito por estruturas intermédias, pela 
delegação de responsabilidades e na partilha, se quisermos, do poder. Eu falo isto a 
todos os níveis, com o pessoal docente e não docente. Obviamente, quando partilho o 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

poder, partilho a responsabilização. É isso que lhes faço ver. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 54 13 Muito próximas, muito próximas. Eu sei a história de quase todos porque quando têm 
algum problema eles procuram-me. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 55 17 São ótimas. É evidente que é um grupo com caraterísticas especificas, com algumas 
dificuldades, algumas limitações, mas é um grupo em que nos podemos nos gabar de 
ter, na maioria dos nossos funcionários, muito bons funcionários. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 55 18 São bons profissionais, mas são poucos. De facto, não temos muitos, porque nos 
últimos seis anos têm saído pessoas porque se aposentaram ou porque são 
transferidas, mas não são substituídas. O número de funcionários reduziu, embora o 
número de alunos o número de professores se tenha mantido. Pronto, temos alguns 
excelentes operacionais que são uma garantia de que o que fazem, normalmente fazem 
bem, o que dá alguma tranquilidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 

Delta 57 21 o meu alento são os assistentes operacionais técnicos com quem tenho uma relação de 
muito respeito. Sou um pouco mandona, mas sou sempre recetiva e por isso eles são 
francos. Tenho funcionários que na cara me dizem o que acham o que está bem e o que 
está mal, que eu me distraí, que não chamei à atenção o miúdo que as tinha 
desrespeitado. Têm esse à vontade comigo, nem todos, mas muitos têm. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

273 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 58 18 [São] boas. Aqui não vou ser modesto. Eu acho que temos uma situação que não é 
muito comum no resto do país, nas outras 1400 escolas porque temos uma equipa não 
docente que é espetacular. Trabalha aquilo que for preciso, se for preciso trabalhar mais 
horas, ficam mais horas, se for preciso vir ao fim de semana, vem ao fim de semana. 
Estão, estão disponíveis, trabalham e esforçam-se. O que é que eu posso dizer mais? 
Interiorizaram aquilo que se pretende da escola e do trabalho que se pretende 
desenvolver com os miúdos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 60 12 Os assistentes operacionais têm sobre eles o subdiretor, que é a pessoa responsável 
pelo pessoal. Tenho uma belíssima relação, aliás digo-lhes com o qual têm uma 
belíssima relação, não tenho qualquer razão de queixa. Ainda agora entrou aqui um 
técnico operacional que se vai embora e que eu não vou conseguir substituir, é o 
homem das manutenções, auxiliar técnico de manutenções, era isto. Eu até dizia, se ele 
é auxiliar, onde é que está o técnico? Devia ser o presidente do conselho executivo, o 
diretor, ou seja era eu. É um braço muito bom que se vai embora. Tenho poucos 
homens, o meu corpo técnico anda na média dos quarenta e cinco anos, são vinte por 
cento acima dos cinquenta anos, o que é mau, abaixo dos quarenta tenho meia-dúzia 
dele, o que é bom. Tenho gente já antiga. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\É uma 
relação mais formal 

Delta 16 26 Com os funcionários a relação é um bocadinho diferente. Se precisam de pedir algum 
aconselhamento também vêm ter comigo, se precisam de alguma coisa também vêm 
pedir mas é diferente, sabem mais que sou eu que tomo as decisões e por isso a 
relação é diferente, não é tão próxima como com os alunos.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 

Delta 34 18 É uma relação de trabalho. É essencialmente uma relação de trabalho, só que nos 
conhecemos há muitos anos, está a ver? É um bocadinho diferente. São pessoas que 
nós conhecemos, com os seus defeitos, com as suas qualidades. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\É uma 
relação mais formal 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\É uma 
relação mais formal 

Delta 56 31 Na minha relação com os auxiliares da ação educativa, eu procuro muito diferenciar as 
pessoas. É assim: eu não sou nada daquela ideia que é tudo muito bom. Eu faço uma 
reunião com as pessoas, normalmente logo no início do ano letivo, embora tenha um 
dos meus adjuntos que tem a seu cargo o pessoal não-docente, e no início do ano e no 
final de cada período faço o ponto da situação daquilo que me parece ser. Eu detesto o 
diz que disse, o faz que faz, o outro que vem queixar-se e então fazemos uma reunião, 
normalmente é dentro das reuniões dos conselhos de turma, fechamos o bufete e 
fazemos reunião, logo no primeiro ou segundo dia dos conselhos de turma, com todos 
os auxiliares de ação educativa. Peço, inclusivamente, para virem os das escolas do 1.º 
ciclo porque é altura de eu jogar um bocado de xadrez; se vou preciso mudar peças, 
mudo. O que é que eu  procuro fazer? Procuro, no fundo, valorizar  as intervenções 
relevantes das pessoas, tentar estimulá-los pela positiva e, no fundo, chamar a atenção 
para aspetos que eu acho que foram menos conseguidos e que têm de ser melhorados.  
Isso favorece a relação ao longo de todo o ano. Se for preciso uma reunião 
extraordinária, também a faço. Agora tenho sempre a coordenadora do pessoal não-
docente que, no fundo, vai-nos dando sempre a informação daquilo que se vai fazendo 
e eu procuro que as coisas sejam feitas realmente da melhor forma possível. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\Não há 
uma relação muito direta 

Delta 23 30 os assistentes operacionais não têm uma relação diária [comigo], mas têm-no através 
do seu encarregado, coordenador desse mesmo pessoal e que vai resolvendo coisas do 
dia a dia.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 

Delta 23 31 faz-se sobretudo através do coordenador. Mas não quer dizer que não haja, também um 
contacto direto. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\Não há 
uma relação muito direta 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\Não há 
uma relação muito direta 

Delta 23 32 aqui ao nível da direção, costumamos fazer uma breve ronda pelos pavilhões e pelos 
blocos a ver como é que as coisas estão e, nessa altura, eles às vezes quando têm 
questões a colocar colocam (...) diretamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\Não há 
uma relação muito direta 

Delta 29 26 A minha relação é distante porque é uma área que não é um pelouro meu e eu aí 
delego completamente. Só entro... e é uma área muito difícil porque as pessoas são 
muito difíceis. São pessoas que têm níveis de escolaridade relativamente baixos e 
assumem muito mais esta hierarquização dentro da organização do que os professores, 
que não tomam essa posição. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\Não há 
uma relação muito direta 

Delta 31 21 Nos auxiliares de ação educativa, é fundamental a liderança e nós temos uma líder. A 
chefe de pessoal é uma líder, um braço direito nosso, é ela que nos orienta todas as 
decisões e é ela que as toma. Ela vem reunir connosco e pergunta se achamos bem. É 
ela que os gere, não somos nós, porque nós delegamos nela essas competências. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 

Delta 02 42 os operacionais (...) são pessoas que cumprem 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pessoas cumpridoras e flexíveis 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pessoas cumpridoras e flexíveis 

Delta 11 24 não é necessário uma falta porque eu sei que no fim de semana a seguir se for 
necessário eles estão cá e da mesma forma que eu saio tarde, se for preciso eles 
também saem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pessoas cumpridoras e flexíveis 

Delta 11 25 Repare, eu preciso de alguém para estar cá ao fim de semana e nunca ninguém me 
disse que não. Isso deve-se a esta flexibilidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pessoas cumpridoras e flexíveis 

Delta 13 32 as pessoas têm sentimentos (...) eu faço por norma, se vejo a pessoa mal disposta, 
cabisbaixa perguntou o que se passa, o que é que não se passa: “Olhe tire duas 
horinhas, vá embora, depois nós conversamos e a senhora dá-as outro dia”. Porque não 
vale a pena nós termos aqui funcionários... quando nós temos colaboradores forçados, 
temos mau trabalho. A disponibilidade para um funcionário qualquer, eu tenho; eu tenho 
qualquer funcionário, digamos, na mão, no sentido de se eu precisar que amanhã um 
funcionário ou dois ou três ou dez fiquem aqui até à meia-noite, eles ficam. Só preciso 
de lhes dizer ou até dizer ao encarregado do pessoal “Ó Sr. Fernando, olhe que eu 
preciso de X funcionários para amanhã à noite.”; “Ó sôtor, tudo bem.”, passados dez 
minutos está-me aqui a dar a lista dos que são e eu não me preocupo mais com isso. 
Eu acho que isto é também um pouco pela forma como nós nos relacionamos com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 15 27 Tudo aquilo que eu lhes peço, com algumas exceções como é óbvio, eles fazem e estão 
sempre disponíveis até para dar mais horas. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pessoas cumpridoras e flexíveis 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pouco autónomos 

Delta 02 43 Veem um bocado (...). Não é mãe, é alguém que sabe mais do que eles e os ajuda 
quando eles precisam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pouco autónomos 

Delta 02 44 eles [assistentes operacionais] passaram a ter a noção de que quando têm um 
problema qualquer vêm ter comigo para o resolver. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pouco autónomos 

Delta 10 24 Não tenho tido a disponibilidade desejável para lhes dirigir uma palavra de estímulo em 
relação ao seu cansaço, às suas contrariedades dentro do serviço, às vezes a algum 
desânimo da forma como os alunos e os pais os tratam e eles sentem isso. Sobretudo 
desde que isto passou a Agrupamento, não tenho a disponibilidade para eles, a que os 
habituei e ressentem-se disso. É o que me pedem, que tenha um bocadinho de tempo 
para eles, não me pedem mais nada. Mas tenho excelente relações com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 

Delta 12 24 Eu tenho relações humanas cordiais com eles. Acho que têm um grande respeito pela 
direção e nós também temos um grande respeito por eles. O problema é sempre das 
entidades que dirigem e eles talvez achem que as direções os querem fazer trabalhar 
muito e que os maçam. Acho que há esta duplicidade. Como é pessoal com menos 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pouco autónomos 

formação, não estava habituado a ter autonomia. Se vissem uma planta seca não a 
regavam mas se a gente dissesse: “Regue-me essa planta”, regava-a logo. (...) Por isso 
foi necessário criar-lhe um modus operandi, distribuir-lhes o serviço e dar-lhes 
autonomia para tomar decisões. Mas há um ou outro que gosta mais de receber a 
ordem porque se não a receber entende que não precisa de executar. É difícil de mudar 
essa mentalidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\São 
pouco autónomos 

Delta 18 16 Há problemas e as pessoas vêm-me contar, pedem-me para eu ouvi-las. Às vezes até 
dizia: “Qualquer dia abro um consultório para dar conselhos porque, realmente, as 
pessoas gostavam de choramingar no meu ombro.. Eu olha, lá atendia. De tal maneira, 
que... E depois havia outra coisa engraçada, mas isso já tem a ver com os titulares e 
outras pessoas da escola que sabia que A ou B estava em baixo. Vinham ter comigo e 
diziam-me: “Olha, se pudesses dar uma palavrinha à fulana tal, anda muito em baixo, 
não sei o que tem, está com problemas.” Eu lá chamava e conversávamos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\Tenho 
pouco contacto com os das outras 
escolas 

Delta 09 23 ao nível do 1.º ciclo nós não estamos muito próximos, não temos o dia a dia com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.01 
Caraterização da relação\Tenho 
pouco contacto com os das outras 
escolas 

Delta 09 24 Com os assistentes operacionais do 1.º ciclo não tenho grande contacto e as 
informações que tenho é através dos coordenadores de estabelecimento. Mesmo a 
avaliação deles, apesar de ser feita pelo Diretor, eu delego isso no meu adjunto para o 
1.º ciclo e é feita em conjunto com o coordenador de estabelecimento. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 41 13 Eu quando cheguei aqui à escola, eu entrei em julho, e a primeira coisa com que me vi 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\A avaliação 
pelo CIADAP 

confrontado, quando cheguei a janeiro, foi precisamente a publicação do CIADAP. 
Tentei ver, porque normalmente a avaliação era feita em maio e eu digo assim, “Então 
agora vamos entrar com isto, como é que o pessoal vai ser avaliado? O pessoal vai ser 
avaliado até maio pelo anterior modelo e depois entra o CIADAP de maio até à parte 
final do ano. E agora onde é que estão os objetivos? E agora não há objetivos e é uma 
confusão desgraçada... E eu a perceber-me que o pessoal não tinha tido formação 
nenhuma nisto. Tive que tentar ir buscar qualquer coisa pá de informação sobre, sobre o 
CIADAP, tentei-lhes explicar a situação e a primeira coisa com que me deparei foi 
quando chegou o primeiro momento em que eu tinha que avaliar. Foi maio, para fechar 
a primeira fase do processo em relação ao modelo anterior. Quando pedi as fichas de 
avaliação dos anos anteriores, para ter uma ideia mais ou menos, qual não é o meu 
espanto, olho para aquilo e eu vou-lhe dizer... Era assim, eu não tinha nenhum 
funcionário da escola, assistente operacional ou administrativo, fosse o que fosse, que 
tivesse classificação abaixo de nove. Ou seja, o que é que isto significa na práctica? Na 
práctica significa que toda a gente tinha subido até onde era possível. Tinha um ou dois 
com dez e depois o resto estava tudo lá em cima. Eu olhei para aquilo e digo assim: 
“Mas espera aí, deixa-me ver se eu percebo como é que isto chegou aqui.” Eu próprio, 
enquanto professor que andava na escola no dia a dia, não reconhecia algumas das 
pessoas naquilo que ali estava: “Isto deve ser um outro funcionário qualquer que eu não 
conheço.” Achei estranhíssimo. Mandei chamar a chefe dos serviços administrativos, 
mandei a chefe, na altura, do pessoal auxiliar e disse: “Expliquem-me como é que isto é 
feito.” E as pessos disseram: “Ó professor, então a gente faz a autoavaliação e depois 
todos os anos subimos um bocadinho”. (gargalhadas) E eu digo assim “Como?”, 
comento eu. “Todos os anos subimos um bocadinho”. E eu volta a perguntar: ”Mas a 
avaliação não é anual?” e elas volta a dizer: “Ah sim, mas então todos os anos a gente 
sobe um bocadinho”. “Mas há aqui qualquer coisa que não percebo, porque o 
desempenho que você tem num ano, no ano a seguir o desempenho pode ser diferente, 
porque é que têm todos de subir um bocadinho? Há aqui qualquer coisa que não 
percebo.”, “Ah mas é assim que tem sido sempre feito.” Cá está a questão depois das 
quotas, não é? Que eu comecei quando vi o CIADAP e digo assim: ”Isto vai ter que 
começar a aplicar quotas. Quer dizer, isto é um filme.” E, pela primeira vez, desci 
algumas classificações, logo no primeiro ano da gestão. [Eu] (...) tive que explicar às 
pessoas o que é que eu estava a aqui a fazer. A primeira coisa que tive que perceber, 
para depois aplicar o CIADAP, uma coisa que tive que os mentalizar é que: “A avaliação 
é anual e tem a ver com o vosso desempenho anual. Não interessa se você há dois 
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anos ou se há quatro anos era um excelente funcionário, o que me interessa é o que 
você representou em termos da realidade este ano.” Esse foi o primeiro trabalho e foi 
uma luta e estas, estas coisinhas parece que não, mas abanou um bocado e eu senti 
que as pessoas abanaram um pouco. (...) E depois temos a tal situação, que era a 
avaliação anterior não ter impacto na carreira. Por isso chegou onde se chegou, não é? 
A nova avaliação ao CIADAP, com a questão das quotas e a questão das bonificações 
que poderiam surgir, iria começar a ter algum impacto na carreira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\Adaptação a 
novas realidades (os mais antigos) 

Delta 01 17 Os operacionais são mais difíceis, são pessoas que já estão cá há muitos anos, têm 
funções específicas, mas que muitos deles não se adaptaram às novas realidades. 
Então é difícil, às vezes, fazermos ver que as coisas já não eram como há trinta anos. A 
média de idades desse pessoal, é de cinquenta anos, a média. Nós temos trinta e tal 
operacionais (...) [e] vamos gerindo isso com alguma boa vontade, com o facto de isto 
ser uma comunidade pequenina, de nos conhecermos todos. Às vezes tem muitos 
senãos, mas tem outras vantagens. Alguns deles andaram comigo na escola. Portanto, 
isto não sei se são vantagens se são inconvenientes. Vai-se apelando ao bom senso e 
vai-se tentando gerir esses conflitos, que às vezes são complicados. Mas, pronto, a 
malta também cai em si, depois... pronto, para não ferir as suscetibilidades da malta, 
mas depois, entretanto, passado algum tempo... aquilo está no sangue,  esquecem-se. 
Pronto essa é a parte complicada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\Adaptação a 
novas realidades (os mais antigos) 

Delta 05 17 Com os auxiliares de ação educativa é exatamente a mesma coisa [(relação próxima)]. 
Portanto, atende-se aos problemas que as pessoas têm, que cada vez também são, são 
maiores, não é? Considerando que o pessoal auxiliar está cada vez mais envelhecido, 
com mais problemas, a vivência que eles também têm dentro do recinto escolar, que é 
bastante problemática, porque os miúdos estão cada vez mais rebeldes, e é complicado 
para eles. Portanto, nós temos que dar bastante apoio às pessoas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 

Delta 19 25 Com os assistentes operacionais, é um bocadinho diferente, há uns melhores, outros 
piores, até pelo nível de habilitações académicas, temos pessoas aqui com formação 
muito limitada. Hoje, aos assistentes operacionais, são-lhes pedidas tarefas com alguma 
complexidade e nem todos conseguem fazer o mesmo, isso por vezes também cria um 
mau estar porque as pessoas não percebem que não são capazes; só confrontados 
com uma tarefa que não são capazes de  desempenhar é que percebem. Como temos 
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Dificuldades sentidas\Cumprir o 
que lhes é destinado 

agora uma empresa de limpeza, as coisas funcionam um bocadinho melhor porque já 
não têm a sobrecarga da limpeza. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\Cumprir o 
que lhes é destinado 

Delta 40 9 Em relação aos auxiliares, temos de tudo. Não é, contrariamente ao que acontece 
noutros locais, uma profissão muito procurada. Quando tínhamos concursos para 
contratação, enquanto que noutras escolas eu ouvia dizer que tinham dezenas e 
centenas de candidatos, aqui andávamos sempre pelos trinta, quarenta, cinquenta. 
Durante muito tempo não conseguíamos recrutar ninguém com o 12.º ano. Por isso, há 
aqui um certo tipo de pessoas que resistem mais em colaborar, mas cumprem o que 
lhes está destinado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\Cumprir o 
que lhes é destinado 

Delta 42 13 há alguns que não gostam muito de nós porque às vezes temos de tomar decisões que 
desagradam às pessoas. Temos de mudar um horário, temos de as mudar de sítio, 
temos de lhes dizer “Não fez bem, temos de lhe dar uma classificação um bocadinho 
pior”. Digamos que há aí duas ou três que não me falam, mas à parte disso 
conseguimos que as pessoas trabalhem que se esforcem e se empenhem no 
cumprimento do serviço da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades 
sentidas\Desconhecer a realidade 
da escola (os mais novos) 

Delta 56 32 Agora, acabamos por ter muitas dificuldades porque, para além de serem poucos, 
temos os do instituto de emprego com contratos de inserção, pessoas que nos 
aparecem cá e que, muitas delas, nunca tiveram contacto com a realidade da escola e 
muitas vezes, não têm, vamos lá, a sensibilidade para poderem gerir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 

Delta 31 22 nós neste momento temos já uma chefe de carreira, ela ficou cá colocada e as coisas 
melhoram, apesar de não estarem a cem por cento (...).[A] nova chefe da secretaria foi 
bem aceite. Nós conseguimos trabalhar com os funcionários essa aceitação. Foi um 
líder que veio de fora; ela era tesoureira, veio como chefe para a secretaria em fevereiro 
de 2008 e de um momento para o outro a que era chefe deixa de o ser, passa a 
tesoureira, e passa a ser uma pessoa estranha e temos que assumir essa como líder. 
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Dificuldades sentidas\Formação 
pouco adequada 

Isto não é fácil, mas há um esforço muito grande da nossa parte para que isso aconteça 
 porque eu acho que a formação deles não é, de facto, a mais adequada, mas as coisas 
melhoraram. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\O 
funcionamento das chefias 

Delta 08 33 às vezes a cadeia de comando não funciona. O nosso maior problema é mesmo de 
cadeia de comando a nível dos funcionários. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\Ultrapassar 
alguns conflitos 

Delta 08 34 os funcionários, em todas as escolas, eu já tenho partilhado isto com os meus colegas, 
são uma etnia, por assim dizer. Têm um modo de funcionamento, que é um modo de 
funcionamento muito conflituoso entre eles, até por causa das funções que gerem. Tem 
a ver com a baixa escolaridade provavelmente, tem a ver com um conjunto de coisas, 
tem a ver com um conjunto de fatores muito vasto. Mas, de facto, é muito difícil 
estabelecer uma relação de igualdade, sobretudo ao nível das chefias. Nós não 
conseguimos nunca ter uma chefia que fosse consensual e que fosse assumida como a 
chefia... como é que hei de dizer, um chefe não é aquele que é mas aquele que se 
reconhece (...) que possa de alguma forma fazer com que as pessoas realizem as suas 
funções de forma pacífica e que resolvam os seus problemas com alguma autonomia. É 
muito difícil conseguir isso em geral nas escolas, e nesta escola é também difícil. Há um 
conjunto de problemas e  circunstâncias. Eu não diria ter uma relação má com eles (...) 
[mas] é difícil conseguir que as coisas corram sempre de forma correta. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\Ultrapassar 
alguns conflitos 

Delta 20 24 Existem alguns conflitos entre o auxiliar e o alunos e, apesar de aqui haver algum 
equilíbrio, em termos de habilitações, a maior parte deve ter o 12.º ano, mesmo assim 
não é fácil. A questão das relações é sempre o mais complicado dentro da escola, seja 
em que ano for, e em que nível for: diretivo-professores, diretor-professor, funcionários-
professores, funcionários-alunos, No inverso também, funcionários – professores 
existem também aí pequenos conflitos. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 38 14 Com o pessoal não docente, a maior dificuldade é apagar os fogos que eles ateiam 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

283 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\Ultrapassar 
alguns conflitos 

entre eles (...), conflitos entre eles e, sobretudo, no sexo feminino. Eu acho que os 
homens conseguem gerir melhor os problemas entre eles do que as mulheres. As 
mulheres puxam mais os conflitos e, às vezes, portam-se como crianças, vêm para aqui 
chorar, lamentar-se. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.03 Com os 
assistentes 
operacionais\02.02.03.03.02 
Dificuldades sentidas\Ultrapassar 
as suas competências 

Delta 23 33 Quando ultrapassam as suas competências, aí então tenho que agir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 03 20 As relações com os funcionários da secretaria até são de maior proximidade do que 
com os assistentes operacionais, porque como passo mais tempo na secretaria e chego 
lá primeiro e faço faço sempre um comentário.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 03 21 paro lá muito tempo para tratar de assuntos, mesmo diretamente com as tesoureiras ou 
com a do SASE, dentro das instalações da secretaria e, portanto, tenho uma relação 
muito próxima. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 05 18 Os funcionários da secretaria, também é uma relação que podemos dizer que é 
próxima. Não sou pessoa para, por exemplo, entrar dentro da secretaria e dizer olá e 
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atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

não sei o quê, e acabou. Não, a pessoa vai conversando com as pessoas e vendo 
também quais são os seus problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 07 38 A secretaria é um elemento chave em qualquer escola e tem que haver sintonia total. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 12 25 O pessoal da secretaria já tem muitos anos de casa. Eles têm respeito por mim, acho 
que é por entenderem que eu percebo um bocado de contas e de administração 
escolar, tanto mais que quando têm problemas, mesmo do foro pessoal, pedem-me a 
mim para tratar dessas questões. Isto significa que quando há um problema eles sabem 
que eu tenho resolvido sempre e têm algum respeito pelo meu conhecimento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 12 26 É gente com boa formação e isso já bastaria para que houvesse cordialidade e respeito. 
Penso que eles se sentem seguros com aquilo que eu faço em termos administrativos e, 
por isso, têm algum respeito em relação a mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 15 28 Eu tenho uma equipa muito boa, há duas funcionárias que entraram na escola antes de 
mim, uma delas é agora a chefe de serviços. Já passaram quatro chefes de serviços por 
mim mas as relações são muito boas; as pessoas são diferentes, claro 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

285 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 17 27 tenho uma boa relação, tenho uma boa relação, mas sinto que há lacunas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 18 17 Há uma relação também muita próxima, são pessoas estão sempre abertas a tudo o 
que lhes digo. Nunca tive problemas, de facto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 19 26 a secretaria numa escola que trabalha, mesmo que não seja com o secundário, tem 
muitos problemas e a gestão tem de estar em contacto quase permanente quer com o 
chefe, quer com os seus funcionários. E nós, de facto, temos uma relação ótima, temos 
colaboradores excelentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 

Delta 19 27 uma coisa que de facto melhorou foi a tipologia de funcionários e as habilitações, nós, 
por exemplo, temos pessoas com licenciatura. Nós quando admitimos, quando nos foi 
dado possibilidade para isso, fizemo-lo com entrevista estabelecendo ainda como 
critério que fosse gente ligada ao setor da gestão ou da administração, cursos dessa 
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assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

natureza. Temos de facto um conjunto de funcionários muito bons. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 20 25 São relação bastante informais. Penso que é uma equipa bastante equilibrada. É uma 
equipa pequena, neste momento é a chefe dos serviços com cinco funcionários para 
quase 2000 alunos do agrupamento. A chefe dos serviços administrativos é uma pessoa 
bastante eficiente, é licenciada em Direito e é chefe há bastantes anos e foi fazendo os 
seus estudos estando aqui. A equipa é bastante equilibrada e as relações são muito 
informais, mas com grande eficácia e com muita confiança na equipa da secretaria. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 21 27 É boa, muito próxima. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 21 28 Tenho uma relação muito próxima, quer com os funcionários, quer com a chefe de 
serviços.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 

Delta 24 24 São boas. Passámos por alterações ao nível dos serviços administrativos porque a 
chefe de serviços saiu e foi para outra escola. A nossa tesoureira passou a chefe. 
Houve mudanças mas, se quiser, no final do mês de julho, antes da entrada das novas 
pessoas e da saída das duas da equipa de gestão, todo o pessoal não docente do 
agrupamento organizou-se num jantar aqui na escola connosco porque era a forma de, 
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administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

não se despedindo, marcarem de facto as relações e o bom tempo que passámos. A 
nossa vivência tem sido assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 28 22 Os funcionários que estão na secretaria conhecem os alunos todos pelo nome, o que é 
uma coisa diferente, e conhecem os pais deles praticamente todos pelo nome. Isto 
parece que não mas cria uma relação muito grande de amizade e de cumplicidade 
muito grande, que é uma coisa interessante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 28 23 É uma relação tipicamente familiar. De todos eles, só uma pessoa da secretaria é que 
estava cá quando eu vim. Era auxiliar de ação educativa, depois pusemo-la na 
secretaria a ajudar e hoje é tesoureira. É a única que está, todos os outros mudaram, 
mas como mudaram um de cada vez foram-se acomodando e isso é muito bom porque 
faz disto uma espécie de família. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 28 24 a minha chefe de contabilidade era auxiliar de ação educativa, uma pessoa de uma 
seriedade e de uma competência a toda a prova, mas que se foi fazendo ao longo do 
tempo porque o Ministério nunca lhe deu formação. Quando mudámos agora para estes 
programas informáticos de contabilidade foi a escola que disponibilizou recursos para 
ela e para o chefe de secretaria fazerem formação. Essa gente é fabulosa.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 

Delta 30 17  há sempre aquelas situações pontuais que às vezes é preciso chamar a atenção a 
alguém “Veja lá que não pode ser assim, tem de ser desta forma. Veja lá.” Mas não 
temos qualquer problema a esse nível. 
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Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 32 12 Muito boa. Neste momento tenho a metade dos meus funcionários da secretaria, neste 
momento, são licenciados. Foi uma aposta minha. Eles foram todos escolhidos por mim. 
Porque os outros eram mais antigos, era uma secretaria pesada, tradicional, tinha uma 
excelente chefe de serviços, mas era uma situação muito formal, muito tradicional, de 
muito cumprimento de horário que atualmente não têm, mas dava-me bem com todos. 
Acabaram todos por se aposentar todos nestes últimos anos e, portanto, são os mais 
novos que estão a assumir a situação. Eu tenho quatro licenciadas e uma bacharel, está 
a acabar a licenciatura, não interessa... A atual chefe dos serviços foi a primeira 
licenciada que eu contratei para a escola, licenciada em gestão. São pessoas a quem 
eu fui ao casamento delas, a quem eu trato por tu. Para mim são minhas colegas 
exercem uma função diferente, são tão doutoras como eu, só não são técnicas 
superiores, porque não é isso que está previsto. Mas são pessoas em quem confio, que 
me dão muita segurança na área da contabilidade em que eu estava muito mais 
presente; deixei de me preocupar como dantes. Com estas alterações todas de leis, 
nomeadamente os contratos públicos e aquelas regras  todas. Deixei de ter a 
preocupação de ler ao pormenor, de saber, porque elas fazem-noe, portanto dão-me 
muita segurança. A relação com a secretaria é muito boa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 36 13 É do mesmo género. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 

Delta 39 24 uxiliares de ação educativa e com os assistentes administrativos. Portanto, temos a 
sorte de, na maioria dos casos, nomeadamente os assistentes administrativos, estarmos 
lá desde o início quando eles entraram. São pessoas que já entraram, muitos delas 
connosco na gestão e isso ajudou-nos a criar uma ideia do que queremos para os 
serviços administrativos, porque não vinham com ideias pré-feitas, com rotinas já 
instaladas. É evidente que há outros que o fizeram ou que ainda continuam a fazer, mas 
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Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

isso é uma luta diária que vamos tendo. De qualquer modo a relação é muito franca, 
muito aberta, muito direta, o que não quer dizer com isto que não haja conflitos, porque 
há. Mas não resulta, tal como com os professores, não resulta de qualquer constrang 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 40 10 No setor administrativo temos muita gente nova, alguns licenciados, e são muito 
colaborantes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 41 14 Excelentes 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 42 14 Com o pessoal administrativo temos uma excelente relação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 

Delta 47 11 Excelentes. Aquilo que me deixa preocupado foi o concurso porque não percebo nada 
disto e isso veio desestabilizar um bocadinho isto. Aliás, até te digo mais, a secretaria é 
mesmo ao lado do órgão de gestão e eles funcionam tão bem que até nos facilita a 
atividade, é uma relação quase de camaradagem. É uma relação muito próxima, mas 
também hierárquica. Eles têm alguma dúvida e vêm logo colocá-la, o que a mim 
também me causa alguma perturbação porque acabo por ser interrompido, viste agora. 
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Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Há outras direções que estabelecem horas para isto, para aquilo, para o despacho e 
não sei quê. Aqui não tenho tanto essa preocupação. Aparece lá um encarregado de 
educação que põe uma questão e se eles não sabem responder vêm-me perguntar; eu 
procuro responder e eles dão a resposta na hora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 50 14 eu penso que tenho uma relação muito próxima com as pessoas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 51 16 dou-me bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 51 17 Já há ali alguns conflitozitos na secretaria, bem comigo não há conflitos, porque eu, 
enfim, tenho assim uma personalidade forte e, se for preciso chamá-las à atenção, 
chamo. Mas se for preciso, enfim, fazer um lanche com elas também faço. No fundo isto 
é assim, é uma relação de muita proximidade. É quase como em nossas casas. Eu aqui, 
como estou cá há muitos anos, isto é quase outra casa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 

Delta 53 15 Com eles o relacionamento é ainda mais facilitado porque a secretaria está aqui ao 
lado, aliás a chefe tem um gabinetezito logo a seguir a esta porta e eles entram também 
aqui para tratar de qualquer assunto e há, realmente, muita facilidade. 
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administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 56 33 Eu tenho funcionários, na generalidade, muito bons. É assim. a chefe é uma pessoa da 
minha confiança, naturalmente tem algumas dificuldades. (...) Toda a gente está por 
concurso. As outras, as técnicas, acabaram por ser extinguidas, mesmo com contrato a 
termo certo e depois acabaram por ficar com contrato a tempo indeterminado. e são 
muito boas, mesmo. A chefe é uma pessoa da minha total confiança, embora seja uma 
pessoa que, neste momento, tem alguma dificuldade, por exemplo, ao nível da parte 
informática, dessa situação do CAPI, da central de contas, deste tipo da nova matriz ao 
nível da administração pública. É uma pessoa muito séria, muito leal, e quer dizer, em 
quem se pode confiar, porque é, realmente, uma pessoa que veste a camisola. Depois 
tenho três funcionários com um pouco de menor formação e que são um pouco na 
matriz do antigamente, mas que nós tentamos que evoluam. Tenho três, dessas com 
contrato a termo certo, que são licenciadas, uma em economia e duas em gestão e, 
portanto, acabam por ter uma formação que dá para descolar e criar uma dinâmica. 
Está a ver, tenho sete pessoas para um agrupamento com mil e oitenta e oito alunos, 
duzentos professores, quer dizer, funcionários auxiliares são trinta e sete, quase 
quarenta, fora os do Instituto de Emprego. É muita coisa, é muito trabalho. Mas, 
realmente, elas têm uma dinâmica. Depois não olham a horas, não são daquilo nine to 
five, não, as pessoas estão até acabar, organizam-se, hoje há um problema que alguém 
precisa de ser mais cedo, naturalmente não há problema. Nós temos o relógio de ponto, 
digital até, mas, independentemente disso há um problema, há uma situação e nós 
temos abertura, a nossa postura que é exatamente essa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 57 22 Com os da secretaria vai para além, vai muito para além do que é diário. (...) Eu 
considero que ninguém pode ser um bom líder se não souber como se faz a massa para 
o bolo. Mas estou a dizer que eu consiga. Se me perguntar onde é que se encaixa a 
compra disto ou daquilo. Se agora me disser o decreto-lei número tanto, eu pergunto 
logo de que é que fala. Não me ponho a decorar, a não ser aqueles básicos que estão 
aí sempre na ribalta. Mas sei muito bem como é que as coisas funcionam. Não é dado 
nenhum passo em falta porque eu sei. E há uma abertura, uma confiança recíproca. 
Sempre que fazem, neste momento, isso tem vindo a aumentar positivamente, sempre 
que há alguma falha da parte deles, eles vêm ter comigo, procuram um espaço, 
normalmente é o do almoço em que os colegas da Direção vão almoçar. Vêm ter 
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comigo e dizem: “Enganei-me ali, fiz assim, em vez de fazer assado, mas eu achei que 
poderíamos arranjar uma solução por aqui.” E arranjamos uma solução. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da 
relação\Relaciono-me mais com a 
chefe da secretaria 

Delta 02 45 tenho uma coordenadora operacional, se calhar não tem este nome, que é espantosa e 
que a gente dá-lhe as diretivas e ela só quando tem problemas é que vem ter connosco. 
Gere bem, fez a avaliação sem conflitos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\São 
pessoas disponíveis e flexíveis 

Delta 28 25 Se nos atrasarmos a fazer uma coisa qualquer e alguém tiver que ficar até um 
bocadinho mais tarde, a gente nem pede. É que nem precisamos de pedir, a chefe de 
secretaria antes de ser irem embora vem perguntar se é preciso mais alguma coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\São 
relações menos próximas 

Delta 11 26 têm uma listagem de funções perfeitamente definidas e é aquilo que têm de cumprir. Há 
menos proximidade, eu abro a porta de vez em quando para elas perceberem que eu 
estou a ouvir, não há essa proximidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 

Delta 23 34 aí costumo tratar diretamente com a chefe dos serviços administrativos. Eu é que tenho 
o relacionamento com aquela área. Até mesmo na avaliação colaboro um bocado com a 
chefe também nesse sentido. Digamos que aí é mais diretamente comigo. 
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Caraterização da relação\São 
relações menos próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.01 
Caraterização da relação\Solicitam 
muito a minha atenção 

Delta 21 29 quer em termos informáticos, que em termos de aspetos da contabilidade, da gestão 
financeira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\A avaliação 
pelo CIADAP 

Delta 41 15 Também [foi exigente], mas com outro nível de compreensão. (...) Eu acho que o 
pessoal de secretaria, apesar de tudo, teve uma noção ou teve uma consciência, tirando 
uma situação pontual, tiveram uma consciência maior da situação. Talvez porque... isto 
às vezes tem a ver também com as qualificações e tudo isso, como é óbvio, mas 
efetivamente houve ali uma postura diferente. (...) O compromisso foi um bocadinho 
esse: enquanto no pessoal administrativo desde o início estivémos sempre a aplicar 
objetivos, eu achei que depois do primeiro ano do CIADAP que obrigava à revisão dos 
objetivos, quando passámos ao CIADAP 2, portanto o modelo do CIADAP já modificado 
pela última lei, eu optei, precisamente para ir habituando as pessoas à situação, por ir 
apertando entre aspas, o cerco, pouco a pouco. Ao mesmo tempo ias preparando para 
a situação e optámos por utilizar o regime transitório de competências durante os três 
anos em que era possível fazê-lo. Portanto, efetivamente fomos apertando e fazendo-
lhes entender que, mesmo no desempenho duma competência, existem níveis de 
consecução e de gradação em que eu demonstro aquela competência. Ah e isso foi-os 
trazendo um bocadinho à realidade, fazendo um grande exercício de autoavaliação com 
eles, se quisermos, não é?  “Verifique lá isto, tá a ver olhe, o desempenho nesta 
competência tem que ver com este tipo de descritores. Isto é um desempenho regular, 
ou seja, uma pessoa que faça isto tem um desempenho regular. (...) E começam a 
perceber de que para chegarem ao Muito Bom ou Excelente aquilo tem que ir muito 
para além daquilo. Porque eles reconhecem, “Isto é aquilo que eu faço”. “Então você 
quer ter apenas o Muito Bom ou o Excelente, então o que é que você faz para além 
disto?”, “Ai professor”. Aí é que é complicado. (...) Tem sido [um trabalho formativo]. 
Tem sido um pouco assim e tem  que ser um pouco assim. Como eu estava a dizer, 
com o pessoal administrativo foi mais fácil porque o nível de entendimento é melhor e 
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depois, rapidamente fiz-lhes entender a questão da necessidade dos objetivos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É um 
ambiente complicado 

Delta 02 46 na secretaria tenho, de facto, um ambiente muita complicado. Portanto, eu não tenho 
uma adoração com eles, nem eles comigo. Por exemplo, elas diziam relativamente ao 
colega que cá estava: “Ai, antes aturar o professor X mil vezes”. Porquê? Porque ele 
ralhava menos que eu. Ele tinha outras condições, tinha uma boa chefe de secretaria, e 
a chefe fazia o papel dela 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É um 
ambiente complicado 

Delta 02 47 ultrapasso com trabalho meu, não é? De ser eu, praticamente que mando na secretaria, 
quando não devia ser. Isto é, eu devia ter alguém a quem eu dava, como faço com a 
outra, a quem eu dava diretivas e que me presta contas a mim. Elas prestam-me todas 
contas a mim, até ela, não é? E depois, isto foi muito mau para o ambiente. O ambiente, 
para meu gosto, também nunca foi aquele que eu gostaria, e o facto de vir uma pessoa 
que não é capaz de se impor (...) não melhorou nada, pelo contrário, não é? Elas a mim 
têm-me muito respeitinho, não é medo, que eu não meto medo a ninguém, mas aquilo 
não funciona bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É um 
ambiente complicado 

Delta 02 48 Não quer dizer que não tenha lá duas ou três pessoas que são muitas vezes são as 
pessoas em que me apoio, mas tenho noção exata que é um serviço, assim... Aliás eu 
na minha candidatura a Diretora, na análise swot que fiz, foi um dos pontos fracos que 
eu identifiquei, com necessidade de intervenção. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É um 
ambiente complicado 

Delta 11 27 Aí é um bocadinho diferente. (...) Para já porque são pessoas com uma natureza 
diferente, são pessoas com um feitio difícil, são muito quezilentas entre elas. Eu tive 
uma chefe de serviços em regime de substituição e com pouca capacidade de liderança 
e deixou que se formassem grupos e que se instalasse uma certa maledicência entre 
elas. Eu a partir de certa altura tive de entrar a matar, como se costuma dizer, e a partir 
daí as relações são próximas e pessoais se as encontrar em qualquer sítio, mas na hora 
de serviço são relações profissionais, eu sou o presidente do Conselho Executivo, agora 
o Diretor, elas são funcionárias administrativas, cumprem a sua função 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É um 
ambiente complicado 

Delta 46 10 Há alguma dificuldade, não com as pessoas ou delas comigo, nem com o trabalho, mas 
não há um grande relacionamento entre os próprios funcionários, o que tem a ver um 
bocadinho com as pessoas que estão a coordenar o serviço. Acho que tem a ver com 
algumas características de liderança, a relação é uma coisa fundamental. Eu penso que 
a dificuldade maior está nessa relação entre eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É um 
ambiente complicado 

Delta 51 18 Já há ali alguns conflitozitos na secretaria 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É uma área 
sensível 

Delta 09 25 A situação específica da secretaria tem é sofrido alguns problemas porque, vamos dizer 
assim, nunca foi constante o trabalho da secretaria porque tivemos mudanças de muitos 
chefes nestes últimos anos. Quando vim para cá era uma chefe, passado um tempo ela 
foi para outro lado e veio para cá um que depois não correu bem. Depois esse foi 
retirado daqui e foi colocado outro. Depois esse outro não era daqui e com essa história 
das Câmaras tomarem a responsabilidade não quis ficar aqui e pediu para ir para onde 
vivia e ficou uma em substituição, que era funcionária daqui. Agora no último concurso, 
há um ano e pouco, foi colocada outra. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É uma área 
sensível 

Delta 09 26 uma coisa que neste momento mais trabalho dá às direções e é mais preocupante, é a 
parte administrativa. Acho que as escolas não estão providas de serviços 
administrativos totalmente competentes para o trabalho. Não temos pessoas com a 
formação adequada. A formação que eles têm é a que nós proporcionamos e, 
normalmente, é através das empresas que nos fornecem o software. Pagamos e eles 
vão a esses formações e vão aprender alguma coisa para aprender a trabalhar com o 
software e depois vão aprendendo o resto, mas a nível de uma formação específica 
para o serviço administrativo, e chefes competentes, não está fácil. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É uma área 
sensível 

Delta 09 27 Num caso desses, de trocas constantes, os funcionários têm de estar sempre a adaptar-
se a novas pessoas e a gente sabe que as lideranças nem sempre são iguais. Uns 
lideram de um modo ou de outro, outros são mais competentes do que os outros e às 
vezes acontece haver chefes que sabem menos do que os funcionários e isso cria, às 
vezes, algum problema na organização da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É uma área 
sensível 

Delta 15 29 Um presidente de um conselho executivo pode ser eficientíssimo, mas tem de ter o 
suporte dos serviços administrativos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É uma área 
sensível 

Delta 25 19 Também, também. Neste momento está-se a verificar uma alteração que tem a ver com 
esta questão de se estar a reformar muita gente (...) Portanto, os lugares, o trabalho que 
as pessoas faziam, está a ser neste momento assegurado temporariamente, ao abrigo 
dos acordos ocupacionais, por desempregados do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\É uma área 
sensível 

Delta 25 20 Traz problemas. Eu acho que o problema que isso traz é que... Vêm pessoas muito 
válidas, até porque as pessoas antes de virem, fazem uma entrevista, nós falamos com 
as pessoas. Damos um perfil para o Centro de Emprego e, portanto, as pessoas já 
sabem ao que vêm. Depois quando chegam é-lhes explicado o que é e, muitas vezes, 
vêm e as pessoas dizem: “Não, eu para isto não”. E, portanto, temos tido pessoas muito 
válidas e a pena aqui que eu tenho é que não posso ficar com as pessoas. 
P.: E porquê? 
Porque neste momento é este problema que temos de não haver admissões na função 
pública. Portanto, esta questão não é reformarem dois, entrar um, neste momento 
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reformam-se três e entram zero. Portanto, eu já há muito tempo que estou assim e, 
neste momento, tenho uma percentagem de pessoas, já muito significativa, que estão 
ao abrigo destes acordos ocupacionais. Qual é o problema aqui para mim? É que 
quando estas pessoas estão a começar a interiorizar e a assumir a escola como sua, 
vão-se embora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Foi um setor 
complicado 

Delta 07 39 O maior marco foi realmente o Conselho Administrativo e lidar com o chefe da 
secretaria, que era, na altura, um senhor, um homem que por mais que uma vez me fez 
sentir que eu era completamente ignorante, que não sabia a diferença entre um 
despacho normativo e um decreto-lei. Indiretamente fazia-me sentir isso e, de facto, era 
verdade. E mais do que isso, como tínhamos personalidades muito diferentes, porque 
no exercício das minhas funções, lá está, tenho muitos objetivos, sou muito criativa, 
muito ambiciosa, etc., e o senhor não era; era um senhor muito de rotina. E, portanto, 
ficava muito constrangido quando eu lhe dizia: “É preciso fazermos isto.”: “Ó soutôra, 
calma isto não pode, isto exige primeiro...” Tudo com aquele senhor demorava. (...) 
Mais, António, disse-me mais do que uma vez me disse: “Sabe soutôra, nunca se 
esqueça que a soutôra vai passar e eu vou ficar cá.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Foi um setor 
complicado 

Delta 22 17 Nós tínhamos aqui um problema de ambiente nos serviços administrativos. Havia ali 
uma divisão e tivemos mais dificuldade em resolver porque tínhamos uma liderança 
intermédia que não ajudava muito a que as coisas corressem bem. Assim como havia 
dois blocos dos professores, havia um grupo da secretaria afeto a um dos blocos e isso 
manteve-se com a senhora que estava a liderar os serviços e acabou há dois anos com 
a reforma dessa senhora. Acho que, principalmente a partir daí estamos a ir pelo bom 
caminho e as coisas estão muito melhor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Foi um setor 
complicado 

Delta 22 18 se a questão agradava mais a uns que a outros, estes diziam que tinha sido para 
favorecer aqueles e para o prejudicar. Por isso tivemos mais dificuldade no 
relacionamento. Entretanto, fomos mostrando às pessoas, não a dizer mas a fazer 
coisas que isso não era assim, que as coisas não eram assim e tendo cada vez mais 
pessoas neutras em relação aos blocos. Depois da segunda eleição, em que não houve 
mais nenhum candidato ao conselho executivo, as pessoas começaram a perceber que 
isto estava bem entregue. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 40 11 Em relação aos funcionários administrativos é um pouco o mesmo, com a renovação 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Foi um setor 
complicado 

que se foi fazendo, viu-se que as que estavam formatadas num determinado trabalho, 
burocrático, foram resistindo e não se adaptaram, isso era notório. Algumas dessas 
pessoas foram saindo, aposentaram-se e as coisas agora funcionam muito bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Formação 
pouco adequada 

Delta 42 15 Agora, por acaso, temos uma chefe nova que nos está a criar problemas, está a ser 
uma desgraça, não sei como é que nos vamos dar mas está a ser difícil. Está a 
acontecer há duas ou três semanas. Nós tínhamos uma chefe excelente, posso-lhe 
dizer que feita por mim, foi chefe porque eu quis, porque ela não queria ser chefe. Agora 
quando foi o concurso ela não podia concorrer. Eu designei-a chefe contra ventos e 
marés há sete anos atrás e eu tive que ir ter com os três colegas mais graduados da 
secretaria, porque eu tinha de designar o mais graduado mas esses não tinham 
quaisquer capacidades para exercer o cargo e tive de lhes dizer, de falar com eles para 
dizer que a única pessoa que eu entendia que tinha capacidade para exercer o cargo 
era ela e que eu queria que eles escrevessem uma carta a dizer que abdicavam. Mas 
houve um, que não abdicou. Custou mas eu lá a consegui convencer e depois para a 
compensar designei-a tesoureira. Voltando à chefe da secretaria, o ano passado houve 
concurso para chefes e ela não era assistente administrativa especialista, que é o topo 
da carreira. Ela só era principal e nunca passou a especialista porque nunca houve 
concursos para ela aceder a especialista. Foi uma grande injustiça! Ela não pode 
concorrer e aposentou-se. Fiquei chateado, triste mas não conseguia fazer nada. Agora 
temos cá uma senhora que nunca esteve numa escola secundária, não sabe nada de 
nada. É uma tragédia! Mas à parte deste caso damo-nos bem com o pessoal 
administrativo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Formação 
pouco adequada 

Delta 51 19 Hoje em dia a secretaria, muito a secretaria, vive totalmente dependente de nós e como 
houve muitas mudanças... Aqueles elementos antigos que nós tínhamos na secretaria, 
que também nos davam alguma tranquilidade, já não existem. Isso é outra dor de 
cabeça. (...) Foram substituídos por contratos individuais de trabalho e, portanto, vivem 
muito dependentes: “Faço isto? Faço aquilo?” Aquelas coisas que podiam, às vezes, ser 
eles a dizer, não, somos nós. Eu chego ao ponto de ter de fazer contagens de tempo de 
serviço e não digo fazer vencimentos, mas verificar algo aí também. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Formação 
pouco adequada 

Delta 51 20 ninguém as prepara, isto é, a mudança tem sido muita. Tivemos o azar da chefe de 
serviços administrativos anterior se aposentar e quem veio para aí, que é uma boa 
pessoa, não tinha experiência nenhuma porque só tinha feito um determinado tipo de 
serviço. Era funcionária duma secretaria duma escola de aqui de perto e só tinha feito 
sempre aquele tipo de serviço, portanto ela própria também não domina muito as 
coisas. Quando não dominam é mais difícil fazer valer as suas posições. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Instabilidade 
na chefia 

Delta 31 23 Temos tido uma história muito complicada. desde que eu estou na gestão, nós tivemos 
quatro chefes de secretaria (...) que não nos facilitaram muito a vida. Para além desta 
ausência digamos assim, duas delas tiveram até muito tempo ausentes em situação de 
doença, tivemos um período muito complicado de falta de funcionários, houve uma 
altura que só tivemos quatro funcionários na secretaria. Tivemos dez, depois ficámos, 
gradualmente, reduzidos a quatro e neste momento temos oito. Vivemos uma situação 
muito complicada, mas foi sempre vivida e partilhada. É assim, nós partilhamos os 
problemas; vou dar-lhe um exemplo muito concreto. Nós, apesar de acharmos que, às 
vezes, estamos a substituir a secretaria, não estamos a fazer o trabalho da secretaria. O 
que acontece é que nós partilhamos mesmo o trabalho com eles, ou seja, sentamo-nos 
muito, eu própria, sento-me na mesa das funcionárias da secretaria. Eu ia dar-lhe o 
exemplo dos concursos, nós partilhamos lá na secretaria a gestão dos concursos, 
portanto, há uma partilha de tarefas na secretaria. (...) Já agora, nós neste momento 
temos já uma chefe de carreira, ela ficou cá colocada e as coisas melhoram, apesar de 
não estarem a cem por cento (...).[A] nova chefe da secretaria foi bem aceite. Nós 
conseguimos trabalhar com os funcionários essa aceitação. Foi um líder que veio de 
fora; ela era tesoureira, veio como chefe para a secretaria em fevereiro de 2008 e de um 
momento para o outro a que era chefe deixa de o ser, passa a tesoureira, e passa a ser 
uma pessoa estranha e temos que assumir essa como líder. Isto não é fácil, mas há um 
esforço muito grande da nossa parte para que isso aconteça 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 

Delta 34 19 Depois veio uma chefe que era uma funcionária que já cá estava que tinha concorrido a 
chefe. Depois essa aposentou-se e ficou outra que já estava cá dentro da escola já há 
muito tempo. Depois houve este concurso e ela ficou como chefe mas não aqui nesta 
escola. Ficou cá outra chefe e isso acabou também por descaracterizar um bocadinho a 
secretaria que estava muito unida em torno dessa chefe. Isso acabou por ser prejudicial 
porque veio muita gente de outros ministérios que não têm experiência do que é uma 
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Dificuldades sentidas\Instabilidade 
na chefia 

escola. Eu não sei o que é que eles fazem nos outros ministérios mas acho que é só 
fazer ofícios, acho eu. Aqui há outras coisas para fazer, há os certificados, a 
organização do ano escolar, os horários dos professores e essas pessoas vieram sem 
qualquer experiência disso. Não sei o que é pensavam que vinham fazer para a escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Os primeiros 
tempos\Havia uma cultura de 
contrapoder 

Delta 34 20 Tivemos uma mudança muito grande na secretaria. É uma relação diferente, é um 
bocadinho mais complicado porque, sinceramente, não sei se é por serem menos… Eu 
nem sei como é que hei de dizer isto… Não é muito fácil porque foram pessoas que 
vieram de novo e não é muito fácil porque são um bocado incertos. Temos um chefe 
novo, tivemos um chefe durante imenso tempo que acabou por se aposentar. Nunca tive 
uma relação muito fácil com os serviços administrativos. Até porque há a ideia de que 
“Aqui quem manda somos nós, porque os senhores passam e nós ficamos.” (...) E era 
mesmo assim, até porque quem dava ordens era o chefe dos serviços administrativos. 
Isso era uma cultura que estava e que ainda anda por aí. Nós sabemos que eles têm 
um formato técnico mas isto aqui não é uma galhofa. Mas isso sentiu-se mais no meu 
primeiro ano. Nós, na altura do Conselho Diretivo, dizia-se que “Nós temos de entrar a 
matar.” Eu disse que não, eu nunca entrei a matar, até porque eles têm uma 
característica que nós não temos e, portanto, as coisas têm de ser um bocadinho 
flexíveis e podem levar o seu tempo. Claro que nós temos que controlar, mas era uma 
cultura que existia e houve um momento de tensão porque as pessoas estavam 
habituadas a fazer daquela maneira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Os primeiros 
tempos\Havia uma cultura de 
contrapoder 

Delta 35 14 era uma relação difícil, há quinze anos quem mandava na escola era o chefe dos 
serviços administrativos, o que, aliás, ainda acontece em algumas escolas. (...) Eles 
tinham um continuum e os órgãos de gestão mudavam de dois em dois anos. Quem 
mandava nas escolas, como aquela série do “Sim, senhor ministro”, eram eles. Nas 
escolas quem toma conta do orçamento e faz a gestão orçamental era um 
administrativo e quem dá continuidade à política, boa ou má, na grande maioria má, é o 
chefe dos serviços administrativos. Nesta escola mudou. Até as pessoas interiorizarem 
estes novos valores, passaram-se dois ou três anos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 

Delta 33 19 em relação à parte administrativa, na altura foi também complicado precisamente 
porque era ali que se geria e não era pelo chefe (...). Havia ali dois galos, e nenhum 
deles era o chefe e tinham setores que dominavam, e com muitos interesses, pronto. 
Portanto, isso também não foi fácil, foi complicado. A primeira reunião que eu fiz com os 
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assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Os primeiros 
tempos\Um desafio importante 

administrativos, parecia que ia assim sei lá para onde, havia uma distância e uma 
tensão, que foi engraçado. O chefe apercebeu-se que aquilo não ia ser como estava a 
ser, não é? Ele viu que eu queria mudar aquilo e como para se mudar às vezes tem que 
se mudar muito, para se conseguir mudar a estrutura, e então falou-me na 
modernização administrativa. Na altura quem tinha implementado isso primeiro foi uma 
escola em Oliveira de Azeméis e fui lá acima falar com a minha colega para conhecer a 
realidade. Pedi para ser recebida e estivemos lá a conversar. Fiquei entusiasmada com 
aquilo, cheguei aqui e disse: “Vamos embora, vamos alterar isto.” Fisicamente era 
preciso alterar imediatamente para em setembro já termos, isto foi tudo feito no verão, 
por isso é que eu não saí daqui para termos outro tipo de estrutura. Tirámos o balcão, 
fui buscar dois computadores porque não tínhamos computadores que chegassem para 
todos e depois com a gestão dos processos todos... Fui ao primeiro ciclo porque eles 
tinham dois em cada escola e não estavam a funcionar. Vieram para aqui emprestados 
para funcionar na secretaria e no ano seguinte fizemos um seminário sobre 
modernização administrativa. Esta malta, que ao princípio era muito complicada, 
estiveram aqui muitas vezes até às três da manhã a preparar o seminário e tivemos cá a 
lotação esgotada: tínhamos duzentas e oitenta pessoas. Vieram pessoas dos Açores, 
da Madeira, de Faro, do Minho. Correu muito bem, tivemos cá dois secretários de 
estado também na altura e foi muito bom, foi mesmo se calhar das coisas melhores que 
se fizeram em termos de modernização administrativa. No fim quando eu reuni a seguir 
a fazermos o balanço, aquela gente que era, que era resistente à direção nova 
acabaram por dizer: “Olhe, professora, nunca pensei que sem ganharmos nada 
financeiramente nos sentíssemos tão realizados.” Eles só despenderam, não é? Não 
havia dinheiro para mais nada, nós não temos aqui centro de formação, não tivemos 
nada era, foi com o nosso esforço. Pronto, pedimos patrocínios e não sei o quê, mas 
realmente foi um elo de união enorme, eles sentiram que foram valorizados, depois 
ainda foram convidados também para ir eles dar testemunho da organização, fazem 
autoformação, fazem essas coisas, pronto. Acho que foi o elo de ligação foi o seminário 
da modernização administrativa. No ano seguinte depois tentámos fazer novamente, 
mas entretanto as políticas educativas modificaram-se muito e não achámos que tinha 
cabimento continuar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 

Delta 59 18 Na secretaria, nós temos (...) vários problemas. Eu diria assim: há vários desencantos, 
um deles é, por exemplo, as pessoas não têm a perceção do que é manter uma escola 
num nível de desempenho como esta aparentemente tem. 
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assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Pouco 
empenhamento 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Tenho 
alguns maus profissionais 

Delta 02 49 tenho uma relação menos próxima com alguns porque são maus (...) profissionais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 
administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Tenho 
alguns maus profissionais 

Delta 15 30 Só este ano é que tive uma senhora que me causou alguns problemas, com este 
concurso esquisito (...) A minha chefe dos serviços é licenciada, com uma pós-
graduação em administração escolar, como eu, e com uma capacidade fora do normal. 
Ela esteve como chefe dos serviços, substituta, há seis anos e concorreu ao concurso 
para chefe mas foi excluída do concurso por não ter um curso adequado, ou seja, por 
ter um curso de gestão patrimonial. Ela reclamou e pôs uma providência cautelar. Como 
é que se pode fazer uma coisa destas a uma funcionária que tem aquela licenciatura 
mas que está na função pública há vinte e tal anos e como chefe dos serviços, 
substitua, a fazer um ótimo trabalho? Foi fazer o concurso e ficou em décimo nono lugar 
a nível nacional. Como o concurso ficava parado enquanto a providência cautelar não 
fosse resolvida, a DGRHE entrou em conversações com o advogado dela e ela 
levantou, fez mal. Como o concurso decorreu, o processo dela está em tribunal, foi cá 
colocada uma senhora. Podia ser uma pessoa ótima mas não foi, é uma das pessoas 
que veio da Segurança Social e nem sabia bem o que era um Agrupamento, tinha 
estado numa escola secundária. Entrou muito mal, pensando que sabia tudo e não 
sabia nada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.04 Com os 
assistentes 

Delta 17 28 Sinto que o chefe não devia ser chefe, mas era o único que eu tinha. Eles sabem disso 
porque faço reuniões com eles também. O facto de ter uma boa relação não invalida 
que eu diga as coisas que não gosto 
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administrativos\02.02.03.04.02 
Dificuldades sentidas\Tenho 
alguns maus profissionais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Costumo 
deslocar-me lá 

Delta 13 33 Desloco-me quando posso, não me desloco tão frequentemente quanto queria. Tinha 
posto uma meta para este ano que era deslocar-me quinzenalmente a todas as escolas, 
mas não o consigo fazer porque para além de serem muitas, lá está, estes pequenos 
problemas acabam por nos levar muito tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Costumo 
deslocar-me lá 

Delta 25 21 dar essa volta pelas escolas. Qual é o objetivo que tem ao fazer isso? 
O objetivo é, de certa maneira, valorizar o trabalho que é feito nas escolas e as próprias 
escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Costumo 
deslocar-me lá 

Delta 37 11 Eles têm reuniões mensais do conselho de docentes e quando é necessária a minha 
presença, eles são um departamento como outro qualquer, eu vou lá e falo com eles 
quando há problemas, oiço-os. Quando há reuniões com as educadoras vou lá e 
quando há reuniões com o 1.º ciclo também. Quando se trata daquelas informações 
normais, mandamos por mail ou por correio. Nunca foi necessário ir às escolas para 
tratar de assuntos mais graves. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Costumo 
deslocar-me lá 

Delta 46 11 É uma relação próxima, perfeitamente normal. (...) Claro que nas outras escolas são os 
coordenadores que tratam dos problemas que existem aí, mas eu também vou às outras 
escolas e estou a par do que aí se passa e falo também com os encarregados 
educação. Procuro estar sempre a par do que se passa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Houve 

Delta 18 18 quando chegou a hora do agrupamento, não houve assim muito atrito da nossa parte, e 
até a parte da sede  não tinha problema nenhum.  Claro que no primeiro ciclo houve 
alguma resistência. Porquê? Porque as diretoras deixavam de ter alguma aquele poder 
que tinham. Para quem já está há muitos anos como diretora de uma escola, ir para 
outra e, de u, momento para o outro, dizer: “Agora tu mandas nada, tu estás à espera à 
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algumas resistências no início espera de cima de outra pessoa...” Pronto, houve algumas resistências, não posso dizer 
que não, no princípio houve algumas resistências, não muito fortes, mas iam havendo, 
camufladas. Não era assim uma resistência olhos nos olhos. Também houve duas ou 
três que se foram embora e isto começou a amenizar. Os anos foram passando e as 
coisas melhoraram. Houve um primeiro período, nos primeiros dois, três anos, que nós 
tentámos não entrar muito em confronto, em estar ali a demarcar quem é que mando o 
quê. Tentámos ir por bem, fazendo a coisa muito calma. O que é certo é que, neste 
momento, o primeiro ciclo está de facto bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Não há 
delegação de competências 

Delta 37 12 Não é tanto delegação de competências. Não faço isso porque depois havia uma 
proliferação de informações, um entendia assim, o outro de outra maneira. Não, nós 
quando temos alguma informação mandamo-la por mail ou então vamos às reuniões. As 
reuniões do pré-escolar e do 1.º ciclo fazem-se aqui na escola-sede e temos um 
contacto muito próximo e se for necessário por algum assunto eu vou lá e peço ao 
colega coordenador para me dar cinco ou dez minutos. Mas delegação de competências 
não, não tenho feito isso. Não tenho feito porque durante muitos anos as escolas do 1.º 
ciclo estiveram sozinhas e criou-se uma cultura de “a minha escolinha e os meus 
meninos” e a legislação passava-lhes completamente ao lado. Nós, desde 2002, 
fizemos com que as informações fossem iguais para toda a gente e, mesmo assim, há 
alguns que percebem de uma maneira e outros de outra, o que nos coloca alguma 
perturbação, porque nos vêm dizer que ouviram que na escola tal não faziam assim. O 
que eu lhes digo é que a lei é igual para toda a gente, mas os procedimentos podem ser 
diferentes e isso não é problema nenhum. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Não vou 
lá muito 

Delta 13 34 nem é por aí que eu diria que não vou, porque é muito longe, não é nada disso. Este 
agrupamento é um agrupamento que é muito de proximidade 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Não vou 

Delta 13 35 sempre que posso vou, vou eu sempre que posso, mesmo quando há uma festa, 
quando há uma atividade qualquer, sempre que posso eu vou, mas quando não vou vai 
alguém dos meus colegas da direção. E depois, para além disso, eu tenho dois 
elementos que, digamos assim, são os meus pivôs: a coordenadora de departamento 
do 1.º ciclo e a coordenadora de departamento de pré-escolar estão constantemente na 
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lá muito rua, quer dizer, estão constantemente salvo seja. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Não vou 
lá muito 

Delta 34 21 Neste último ano até acabei por não ser eu, foi a subdiretora e um dos adjuntos a fazer 
a ligação com os outros ciclos. Nós temos vários projetos, o da turma Mais, o da 
Matemática e acaba por haver uma interligação, quer através de quem vai às outras 
escolas que acaba por falar com os miúdos, que através das reuniões entre ciclos que 
há no Agrupamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Os 
coordenadores são o meu 
contacto 

Delta 13 36 eu responsabilizo-as disso. No início reuni com as duas e disse-lhes: “Eu necessito que 
vocês me acompanhem, uma coisa que nós temos falhado é que nós não vamos às 
escolas e precisamos de saber como é que as coisas estão, não vamos aos jardins e 
precisamos de saber como é que estão”. E, se não for semanalmente é quinzenalmente, 
todas as escolas têm a visita, digamos assim, e é mesmo a visita, não noutro sentido, 
do coordenador ou da coordenadora, é no sentido de perceber e tentar resolver as 
coisas. Inclusivamente, essa faceta é muito interessante, qualquer uma das 
coordenadoras, por norma, não deixa chegar aqui as coisas, quando estão aqui já estão 
resolvidas. Ela desloca-se, resolve, fala com o responsável do 1.º ciclo aqui da direção 
combinam as duas, ela desloca-se, resolve e quando chega já está o problema 
resolvido. E nem me chega aos ouvidos por ela, é pela minha colega do 1.º ciclo que 
está aqui e que me diz: “Olha, isto passou-se assim e já está resolvido, foi desta 
maneira”. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Os 
coordenadores são o meu 
contacto 

Delta 25 22 termos tentado implementar um esquema de funcionamento, acho que está a funcionar 
bem, em que se responsabiliza o coordenador da escola por ser ele a pessoa 
responsável por assegurar o bom funcionamento da escola, mas também por fazer 
chegar à Direção aquilo que sejam necessidades. Portanto, há um esquema montado, 
foi necessário montar isto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Os 
professores estão integrados 

Delta 18 19 Vem praticamente tudo à festa de Natal: funcionários, professores... No passeio de final 
de ano está tudo. Depois começámos a fazer, também para juntar mais as pessoas, as 
reuniões de fim de período são feitas aqui. Temos vindo a fazer algumas coisas que 
façam com que os professores (...) se interliguem e sintam que isto que é um 
Agrupamento, não um conjunto de escolas. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Os 
professores estão integrados 

Delta 24 25 Eu conheço os professores todos pelo seu nome e conheço-os pessoalmente. 
P.: Isso para si é importante? 
Sim, e de os ouvir com as suas questões. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.05 Com as 
escolas do Agrupamento\Tenho as 
escolas dotadas de tudo 

Delta 10 25 eu tenho as escolas dotadas com tudo, tenho quadro interativos, computadores, 
projetores de vídeo, televisores plasma, tenho máquinas fotográficas, fotocopiadoras, 
impressoras. Têm tudo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\A formação do 
Agrupamento retirou tempo para 
estar com as pessoas 

Delta 03 22 Desde que se formou o Agrupamento vertical houve uma nítida alteração na minha 
ocupação do tempo, porque passei a ter muito menos tempo para a EB2,3 e isso reflete-
se no tempo em que eu paro para conversar com as pessoas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\É uma área sensível 

Delta 10 26 no exercício deste cargo (...) encontra-se de tudo, encontra-se gente que vem para aqui 
bem disposta e que quer trabalhar; encontra-se gente que se levanta mal disposta e que 
gostava que os alunos nem existissem, mas que o ordenado interessa; tenho gente que 
vem para aqui com um esforço terrível em função da sua vida pessoal e profissional. 
Também tenho algumas pessoas que é preciso pô-los aqui, fechar a porta à chave e pô-
los a chorar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\É uma área sensível 

Delta 20 26 costumo dizer que as escolas são sempre contextos de conflitualidade. (...) São conflitos 
entre alunos, entre funcionários e alunos; 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 20 27 A questão das relações é sempre o mais complicado dentro da escola, seja em que ano 
for, e em que nível for: diretivo-professores, diretor-professor, funcionários-professores, 
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atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\É uma área sensível 

funcionários-alunos, No inverso também, funcionários – professores existem também aí 
pequenos conflitos.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\É uma área sensível 

Delta 20 28 A escola é um local de grandes vivências, de grandes amizades, mas também de 
muitas conflitualidades. Se for ver, aqui por cima desta sala, eu tenho 125 alunos, os 
corredores até não são muito pequenos, e esse alunos, só a presença física é geradora 
de conflitualidade porque eu para passar tenho de tocar num ou noutro. Nós temos de 
entender esta conflitualidade com alguma normalidade 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\É uma área sensível 

Delta 20 29 a Escola é uma organização complexa e eu vejo-a muito naquele modelo do Licínio 
Lima entre uma organização burocrática e a anarquia organizada. Vejo muito assim, 
com interesse conflituantes, em que os interesses do Diretor não são os mesmos dos 
pais, não são os mesmos dos alunos, não são os mesmos dos professores e o inverso 
também é verdade, os interesses dos professores nem sempre jogam com os interesses 
da própria organização e o dos pais a mesma coisa. Há muito interesses e muitas 
culturas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\É uma área sensível 

Delta 35 15 O mais difícil nas relações é a falta de tempo para as pessoas comunicarem umas com 
as outras. Não consigo visitar todas as unidades orgânicas como gostaria. Tenho 
atividades no final do ano ou no Natal e só consigo participar em uma ou em duas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\Há resistência à mudança 

Delta 30 18 Normalmente as pessoas têm sempre uma certa resistência à mudança. Eu notei isso, 
essencialmente no meu mandato de Conselho Executivo. Notei porque introduzi muitas 
alterações dentro da escola e não foi fácil, houve alturas em que não foi fácil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\Há resistência à mudança 

Delta 52 13 as pessoas quando se propõe uma mudança num procedimento, numa atitude, são 
sempre resistentes porque: "Se aquilo está implementado porque é que vamos mudar?" 
Agora é que eu lhes digo, se é para mudar é porque alguma coisa aconteceu ou porque 
faz sentido essa mudança. E, portanto, há alturas em que a pessoa é resistente e tenho 
de explicar que acredito que possa ser difícil mas que a partir de agora vai ser assim e 
que não há outra alternativa ou então damos algum tempo para a pessoa se ir 
habituando à mudança. Mas há coisa, procedimentos que existiam e que não faziam 
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todo o sentido e vamos mudando. O primeiro tempo é que é o choque, depois as 
pessoas acabam por se habituar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\Liderar tem muito de 
relações humanas 

Delta 07 40 Isto de estar a liderar e a dirigir uma escola, António, tem muito de relações humanas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\Liderar tem muito de 
relações humanas 

Delta 12 27 há sempre o problema da gestão das relações humanas que ocupa muito tempo ao 
Diretor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\Liderar tem muito de 
relações humanas 

Delta 13 37 Na gestão de recursos humanos sempre tive bom relacionamento e trabalho bem nessa 
área, penso eu, sem falsas modéstias, acho que tenho um bom relacionamento com as 
pessoas. Desde o início que sempre foi essa a minha postura. Aliás, há uma frase que 
muitos colegas meus usam, mas eu uso-a com substância. Eu quando me apresento a 
qualquer grupo de trabalho, como colaborador, a minha apresentação é sempre esta, 
mas digo-o de uma forma sentida, é que: “Nós somos todos iguais, com funções 
diferentes” e quando nós conseguimos trabalhar com os nossos colaboradores neste 
sentido, eu penso que nós ganhamos os colaboradores para nós e, a partir daí, 
ganhamos para a escola. Sempre foi esta a minha linha de rumo e não me tenho dado 
mal com ela 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\Liderar tem muito de 
relações humanas 

Delta 14 26 acho que a escola se faz, basicamente, de relações humanas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 01 18 As relações aqui não considero que sejam muito difíceis 
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atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 11 28 [proximidade] muito grande, não há um formalismo que limite as pessoas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 13 38 no aspeto relacional, é uma relação perfeitamente de iguais. É o que eu lhe dizia há 
pouco, acho que aquela frase que eu uso sempre quando me apresento aos meus 
colegas e aos funcionários é com conteúdo, tem substância, não é oca: “Somos todos 
iguais com funções diferentes.” e isto aplica-se aos professores, isto aplica-se aos 
funcionários e aplica-se aos pais, são os três elos e agora também se aplica à 
autarquia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 13 39 Há bocadinho viu na secretaria que eu cumprimento as pessoas todas, falo com elas 
todas. Eu sei que qualquer funcionário tem problemas e sei quase todos. Fui tomar um 
café de manhã ali, a funcionária do bar tem a mãe doente e eu perguntei-lhe: “Como é 
que está a sua mãe?” Entretanto soube que na 2.ª feira houve um acidente muito grave 
com um filho duma funcionária dos serviços de administração escolar e, quando entrei, 
mal disse bom dia, perguntei-lhe: “Como está o seu filho?”. Depois mais abaixo estava 
uma funcionária, a tesoureira, que tem a mãe muito doente e eu disse: “Olhe, e a sua 
mãe está melhor?”. Mas eu faço-o, por natureza (...), porque acho que é um princípio de 
boa educação e relacional. Eu não tenho muitos amigos, tenho bons amigos e tenho-os 
feito por aí. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 16 27 a parte de relacionamento com as pessoas é para mim muito fácil porque não tenho 
conflitos dentro da escola com ninguém. Mesmo aquelas situações mais desagradáveis 
em que eu tenho de tomar decisões de que as pessoas não gostam e têm alguns 
momentos em que reagem mal, elas acabam por perceber porque eu deixo as coisas de 
forma clara. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 17 29 muita [proximidade].(...) Repare uma coisa: mesmo com o pessoal não docente, a 
relação que eu tenho com eles... Há aqui muita gente que já me acompanha há muitos 
anos.(...) Eu faço nesta casa, o jantar de Natal, onde os reformados vêm cá, onde nós 
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internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

nos despedimos daqueles que se vão reformar, e é um jantar em que não há cá os 
professores só com os professores, nada disso. O jantar de Natal é os professores e o 
pessoal não docente. Eu penso que a relação que eu tenho com eles é uma relação 
boa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 17 30 Não é uma questão de estar a ser convencido, mas penso que tenho uma boa relação a 
nível de escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 28 26 Acima de tudo uma das coisas que noto nesta escola, desde sempre, é que é uma 
escola onde as pessoas são amigas e depois são profissionais, também por que a 
amizade não substitui o profissionalismo.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 31 24 Colocámos ar condicionado, não só na gestão, como na sala de professores, na 
secretaria e na biblioteca, ou seja, não quisemos ter só nós o bem bom. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 40 12 tenho [uma relação de proximidade] muito grande. Agora também há aqueles que 
acham que eu sou um mal necessário. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 45 17 fizemos aí uns questionários de satisfação que aplicámos a encarregados de educação, 
alunos, professores, funcionários, etc. e de uma forma geral os resultados são bastante 
bons. Aquilo não é uma coisa que me preocupe excessivamente porque eu não preciso 
que me venham dizer, que apliquem questionários, para eu perceber que a minha 
relação com as outras pessoas é uma relação fácil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 52 14 Eu caracterizo-a como uma boa relação. Salvo muito raras exceções, as coisas vão 
funcionando. É uma relação de empatia. As pessoas, como eu disse há bocadinho, 
conhecem-me, conhecem o meu método de trabalho, todas as dúvidas, todos os 
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internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

problemas, todas as questões, colocam-nas e eu oiço-as. Se for uma coisa simples eu 
resolvo logo, se não for simples eu vou pensar e depois acabo por dizer às pessoas o 
que eu acho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 52 15 Há uma grande relação de empatia comigo.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 59 19 todos dias, cumprimento de aperto de mão, todos os professores desta casa e todos os 
funcionários, mas isto desde 1995. Não é um culto, não é um fingimento, é uma forma 
que eu tenho, porque eu gosto. Eu acho que a vida se faz muito olhando, olhos nos 
olhos, ah e dizendo as coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 
internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

Delta 59 20 há pessoas que hoje trabalham comigo, duas ou três delas, que ferozes inimigos meus, 
no sentido de serem críticos, e eu chamei-os para trabalhar comigo. Das eminências 
pardas eu não gosto, são as pessoas que se escondem atrás do pano. Se eu as 
identifico, sou muito frontal com as pessoas e conversamos e esclarecemos. Se as 
pessoas tiverem os princípios que eu julgo que também tenho, aquilo morre ali e 
ficamos capazes de trabalhar. Uma das pessoas foi muito crítica e já trabalha comigo há 
oito anos e eu fiz-lhe ver... Eu estou aqui a meter vários conceitos. Embora a minha 
experiência contradite o que eu vou dizer, eu sou defensor de que as pessoas devem 
passar pelo maior número de estruturas intermédias de gestão e chegar até ao órgão 
máximo, para conseguirem ter uma perceção, uma visão do outro lado das coisas, 
porque muitas vezes as pessoas, umas por comodismo, outras por não formação, 
outras porque não conseguem ter olhos de ver, muitas vezes reagem, não agem, 
reagem, de forma em que em vez de consolidar um bom funcionamento na casa, vão 
criando ruídos.” E aí eu considero que é pela informalidade que se consegue muita 
coisa, embora nós quando tenhamos que avaliar o trabalho, aferir resultados, analisar 
processos, a informalidade só não chega. Mas havendo esta informalidade, há um 
espaço para nós entrarmos sem sobrecarga de burocracia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.03 Relações 

Delta 59 21 Nós já tínhamos há quatro anos os professores, já estavam formatados. Pronto, mas 
não é uma estratégia gizada com uma finalidade muito concreta de obter um 
determinado resultado, é uma estratégia pensada porque fruto da reflexão se entende 
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internas\02.02.03.06 Aspetos 
gerais\O relacionamento é bom 

que quanto mais abertura houver, maior comunhão de princípios e, sobretudo, maior 
permeação das coisas que são essenciais. As pessoas aqui sabem, quando nós não 
gostamos dizemos logo que não gostamos, mas no segundo a seguir as pessoas 
sabem que contam connosco. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

Delta 03 23 Quando é preciso eleger os representantes, a participação numérica dos pais não é 
aquela que eu gostaria nas reuniões. Quando nós convocamos os pais do Agrupamento 
porque é preciso eleger os representantes para a Assembleia, agora Conselho Geral, do 
primeiro ciclo são setecentos e tal alunos e era suposto reunir quatrocentos pais, mas 
vêm oitenta. Aqui na EB2,3, se for para reunir com os diretores de turma, aquelas 
reuniões que se fazem para as notas, avaliações ou para falar sobre os projetos 
curriculares de turma, os pais vêm todos, quase todos, a não ser aqueles pais com 
problemas ou com uma família muito disfuncional. Se for uma reunião para eleger 
representantes, pronto, dos novecentos alunos temos cinquenta, sessenta pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

Delta 09 28 As do 1.º ciclo é que são muito participativas. A gente vê que na participação dos pais, 
quanto mais novos mais participam. No pré-escolar os pais estão sempre, no 1,º ciclo 
vão vindo, quando chega no 5.º ano começam a diminuir a sua participação e no 6.º já 
participam menos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

Delta 20 30 Concluindo, os picos de contactos com os pais estão em torno da matrícula, do acesso 
à escola, e depois estão relacionados com a organização interna em termos de turmas e 
horários. 
Sim, exatamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 

Delta 27 26 Eu tenho uma preocupação, porque é uma lacuna muito grande nesta escola, os pais 
cada vez mais se divorciam da escola. Ainda há dias fiz a avaliação da participação dos 
pais e o que acontece nesta escola é que os pais participam muito no pré-escolar e no 
1.º ciclo. Isto apesar de já termos passado de 50 escolas para agora dois centros 
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e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

escolares e uma escola do 1.º ciclo, ou seja, eles para se encontrarem com o professor 
têm de andar quilómetros. A relação com o pré-escolar e o 1.º ciclo é ótima e é 
participativa. Na escola-sede do agrupamento são participativos no início do ano, nos 
finais do período e no final do ano, para saberem se os alunos passam ou não e para 
saberem se tiveram subsídio ou não e porque é que não tiveram. De resto vêm cá 
quando são convocados porque virem aqui espontaneamente para saberem coisas dos 
filhos não acontece. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

Delta 32 13 em termos da comunidade, é assim: eu não acho que os pais vivam a escola da forma 
como poderiam viver. Vivem-na com muita preocupação pelo futuro dos filhos, isso 
vivem, com muita preocupação pelas notas, com menos preocupação pelos 
comportamentos, com menos preocupação pela disciplina, pelas regras. Pelo menos é o 
que noto nos últimos tempos e tenho feito algumas reuniões ultimamente com 
representantes dos pais das turmas, no sentido de lhes dizer-lhes. Aliás, da última vez, 
disse aos pais que: “Se os vossos filhos dizem que nós somos preocupados por eles, 
imaginem se nós não fôssemos.” Portanto comigo, prefiro que eles digam que nós 
somos pior que tropa, mas nós é que temos de fazer deles gente, não é? Aí, acho que 
os pais falham um pouco, em preocupar-se... com o comportamento dos filhos, se for 
com as notas eles vêm a correr, mas com o comportamento... há sempre situações de 
exagero, mas não é uma situação com que as pessoas se preocupem muito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

Delta 36 14 Há uma outra prática que eu institui quando cheguei que é na abertura do ano letivo. 
Faço reuniões gerais por ano, 7.º, 8.º, etc. onde estão sempre presentes os pais e os 
filhos. No primeiro ano não veio assim muita gente, mas neste momento, posso-lhe 
dizer que o nosso anfiteatro tem 208 lugares e para as turmas do básico e para as 
turmas do 10º ano nós, invariavelmente, temos o auditório cheio. Nós conseguimos ter 
nesta fase uma boa adesão dos pais, uma boa participação. Estamos a avançar agora 
com outros planos e outros projetos de trabalho com pais, nomeadamente no âmbito da 
promoção para a saúde, estamos a fazer algumas coisas, e alguns outros projetos.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 

Delta 41 16 Há dois tipos de situações, normalmente. Há a chamada relação de permanente 
insatisfação que tem duas visões ou tem dois perfis reportados a essa relação. Uma 
delas é, normalmente aquela em que os pais, a perspetiva que têm dos filhos é diferente 
daquela que é a da escola, ou seja,  têm dificuldade, às vezes, em perceber que o 
miúdo que têm em casa não é o miúdo que está na escola. Muitas vezes tem que ser os 
próprios filhos a dar-lhes a entender que efetivamente são diferentes e depois isso gera 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

314 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

da relação\A participação é 
variável 

sempre alguma insatisfação. A outra permanente insatisfação que é a dos pais que, 
apercebendo-se das potencialidades dos filhos exigem sempre à escola mais e mais. 
Depois temos aquelas situações, que são as regulares. Normalmente  as relações são 
cordatas, não existem grandes situações. Há sempre aquela, que surge pontualmente, 
quando há um aluno, sei lá, com um processo disciplinar, em que normalmente até 
grande parte dos pais ajuda no processo. Mas existem sempre pais, obviamente, que 
acham que o filho foi um incompreendido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

Delta 53 16 Normalmente também não são más. (...)  Elas são boas naquilo que é possível. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

Delta 53 17 a verdade é que a grande maioria participa muito pouco. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A participação é 
variável 

Delta 56 34 os pais com que se trabalha melhor e que investem mais da escola são da camada 
média-baixa. E porquê? Porque são pessoas com formação do secundário ou cursos 
médios ou de nível superior e que, no fundo, acham que a escolarização dos filhos é 
uma situação que lhes pode dar um status e uma qualidade de vida melhor do que eles 
tiveram; portanto investem imenso na escola. Depois temos as duas franjas: os de nível 
socioeconómico e cultural muito elevado, que só vêm quando há chatices e as camadas 
médias-baixas e temos aqui um problema. (...) Estes pais é assim: ele não valorizam a 
escola, eles próprios e, portanto, têm os alunos aqui na escola, mas permitem as faltas, 
justificam-lhe as faltas, nós obrigamos os pais a justificar as faltas, porque não valorizam 
a escolarização nem nada. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A postura dos pais tem 
influência na minha atitude 

Delta 05 19 A relação com os encarregados de educação é assim: se as pessoas entrarem naquele 
espírito de me dizerem que vão fazer queixa aqui ou acolá e não sei mais o quê, eu 
respondo muito mal e também não sou muito simpática, digamos assim. As pessoas 
devem-me apresentar sempre os problemas, não numa forma de ameaça. Estou aqui 
para resolver os problemas, certo? É esse o meu princípio. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A postura dos pais tem 
influência na minha atitude 

Delta 10 27 há aqui muita gente que pensa que o dinheiro compra tudo, incluindo a decência e o 
decoro. As coisas não são assim, mas há aqui muitos alunos que foram educados 
nesse conceito e nessa perspetiva de vida; as pessoa atropelam-se para chegarem 
onde querem. Portanto, de vez em quando, é preciso dizer a estes pais e as estes 
alunos que aqui dentro há regras, há normas, e que enquanto estiverem aqui dentro têm 
de as cumprir, tal como todos os outros. Aqui não há ricos nem há pobres, não há 
inteligentes nem menos inteligentes, aqui há alunos. Para cada um deles a escola tenta 
desenvolver um projeto autónomo, tanto quanto é possível isso conceber-se. Eles são 
todos iguais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\A postura dos pais tem 
influência na minha atitude 

Delta 32 14 eu, de vez em quando, preciso de dizer que não tenho sempre a porta aberta. Porque 
muitas das vezes, o porteiro liga-me de diz: “Ó professora, está aqui um encarregado de 
educação que queria falar consigo.” Eu não tenho de estar sempre disponível. “Mas 
porque é que ele quer falar comigo?” “Ah, ele não quer dizer.” “Então se não quer dizer 
eu não o recebo.” Há muita essa ideia de que eu recebo toda a gente, seja a que hora 
for, mesmo que não se diga o que é. É só dois minutos e depois passa a ser duas 
horas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 

Delta 01 19 Aqui os encarregados de educação que aparecem aqui, é coisas mais específicas, 
algumas reclamações, o facto de às vezes não terem o subsídio, dos escalões e, 
pronto, essas coisas. 
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quando há alguma questão a 
resolver 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

Delta 01 20 só quando há situações que não conseguem resolver com o Diretor de Turma é que 
vêm falar com a Direção. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

Delta 06 25 recorrem logo à escola quando têm algum problema? 
Sim, e não passam pela associação. Vêm muitas vezes tratar dos problemas que não 
deviam e não vêm tratar dos que deviam. Mas eu vou continuar, não desisto facilmente. 
Queremos envolve-los e responsabilizá-los pelo próprio comportamento dos alunos 
dentro da sala de aula 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

Delta 08 35 os pais quando têm alguma dúvida vêm ter aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 17 31 Eles sabem que eu sou teimoso, que não alinho em queixinhas assim de qualquer 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

maneira, elas têm que ser fundamentadas e se eles querem que eu avance têm que ter 
a coragem para passar isso a escrito. Eu, trinta e um de boca, não funciona, eu recebo 
montes de telefonemas. Se os professores desta casa, um dia qualquer, tiverem à frente 
desta casa um indivíduo que tenha medo dos pais, eu não sei... (...) Os professores 
desta casa andavam num virote. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

Delta 19 28 Infelizmente os encarregados de educação só recorrem à escola para reclamar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

Delta 24 26 Depois os próprios pais, representantes dos pais nas turmas, e os próprios 
encarregados de educação funcionam a maior parte... Não sei se é a maior parte mas 
uma percentagem grande sabe a quem é que tem de se dirigir. Não gosto muito, não 
posso nem devo, passar por cima dos diretores de turma, dos órgãos que estão 
instituídos mas, quando é preciso, ajo. Se o problema é atacado logo na origem às 
vezes ele não ganha proporções, mas se o deixarmos andar ele empola e a coisa 
complica-se. Este ano tivemos duas ou três questões mais complicadas no pré-escolar 
e no 1.º ciclo e eu tive que acudir e levar a água ao meu moinho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 

Delta 25 23 o diretor de turma traz o pai a nós quando há um assunto que já não consegue resolver, 
situações que precisa de ajuda, normalmente situações já muito mais complicadas. 
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e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

Delta 25 24 por vezes há um contacto de um pai, por um qualquer motivo, nomeadamente nos anos 
dos miúdos mais novos, no 5.º ano. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Contactam comigo 
quando há alguma questão a 
resolver 

Delta 29 27 no site já há pessoas a colocar-me questões e eu respondo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 

Delta 07 41 Este ano, por exemplo, estive presente várias vezes em várias reuniões com 
encarregados de educação, em que a minha presença se impunha, no tal sentido do 
rosto da escola e de alguém dizer: “Meus senhores, esta é a nossa escola.” é sim, é 
desta forma, disto nós não abdicamos. 
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contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

Delta 09 29 Temos uma atividade em que trazemos os pais dos alunos do 4.º ano para conhecer a 
escola, em que eu mesmo vou, com uma equipa, mostrar todas as salas da escola, o 
que a escola tem para oferecer. É mostrar aos pais o que há aqui dentro, as atividades 
que temos e mostrar-lhes que temos condições para educar os filhos deles.. É promover 
mesmo a escola. Claro que temos problemas, como todos temos, coisas que não 
conseguimos controlar, mas os que nós temos os outros também têm. Agora, 
mostrando também para eles que nós somos uma escola para todos, não podemos 
selecionar os nossos alunos, temos que trabalhar com os bons e os menos bons. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

Delta 12 28 Eu, pessoalmente, e a minha equipa, entendo que os pais são um elo fundamental, 
como tal nós reunimos, quase todos os meses, duas vezes com a direção da 
associação de pais. Eles trazem sugestões dos filhos e deles próprios para melhorar; 
questões desde a higiene à segurança e nós temos, por assim dizer, um cadernos de 
encargos com eles, que vamos negociando e vamos executando aquilo que nos indicam 
e que achamos que é razoável e certo. Eles também se comprometem connosco a 
trazer mais pais à escola, a fazer mais atividades. A associação de pais, na minha ótica, 
tem tido um trabalho positivo e de crescimento, embora possa fazer ainda mais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

Delta 13 40 Recebo-os todos no início do ano, converso com eles, depois eles organizam-se como 
querem, têm a nossa disponibilidade para o que é necessário, para os problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 

Delta 13 41 Na primeira reunião eu atasco a escola, passe o termo, eu tenho a escola cheiinha de 
pais, não tenho onde os meter porque o espaço maior leva duzentas e tal pessoas e aí 
são quinhentas. 
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e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

Delta 13 42 Acontece com as outras escolas do agrupamento, todas têm reunião inicial com os pais. 
Portanto,  na primeira reunião eu lembro-me sempre no dia antes, de abrir as aulas, eu 
tenho a escola cheia de pais e tenho que pôr duas colunas em baixo para eles 
conseguirem ouvir, porque eu não tenho onde os meter. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

Delta 15 31 no meu primeiro ano eu fui com o meu coordenador dos diretores de turma fazer uma 
sensibilização aos pais dos alunos que iam passar para o 5.º ano. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

Delta 55 19 faço também todos os anos, no início do ano, reuniões com todos os pais. Como faço 
com os filhos, com os alunos, faço para os pais do básico, do secundário, dos cursos 
profissionais, por anos. Faço uma reunião inicial 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 58 19 todas as turmas tem os seus representantes eleitos e nós reunimos trimestralmente com 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

todos os representantes dos pais. Neste momento temos oitenta turmas, por isso 
reunimos trimestralmente com oitenta pais, que nunca vêm oitenta, mas a participação é 
muito grande, as reuniões nunca tem menos de sessenta pessoas. Para além destas 
reuniões fazemos depois as reuniões sectoriais, fazemos com os pais do 1.º ciclo, com 
os do pré-escolar, com os do segundo ciclo, com os do terceiro ciclo e pensamos que é 
um modo muito mais eficaz de responder àquilo que os pais esperam da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Da escola - promover 
reuniões e atividades 

Delta 60 13 Nós fazemos uma receção aos miúdos e depois fazemos, no mesmo dia à noite ou 
durante a semana, uma reunião com todos os pais do 10.º ano. O que acontece é que 
aparecem trinta, quarenta por cento, nunca aparecem mas do que isto. Nas outras 
reuniões ao longo do ano, quando é que os pais aparecem? No final de cada período. Aí 
aparecem massivamente, entre noventa a cem por cento em todas as reuniões do 
conselho de turma. Ao longo do ano é pontualmente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Os pais também agem 
autonomamente 

Delta 03 24 Ele fez algumas diligências junto da Câmara para normalizar o trânsito lá fora e criar um 
sentido único. Aí concordo, acho que a rua lá fora na rua devia ter um sentido único, 
mas a Câmara não quer fazer isso à população, porque a população está habituada a 
andar para cima e para baixo e os autarcas têm também tem os seus compromissos 
com as populações. Agora, nas horas de saída e de entrada há ali alguma confusão em 
frente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 

Delta 51 21 Na década de 80 isso acontecia muito. [Agora] não existe este tipo de contacto, de 
proximidade, comigo não existe. Agora se eles precisarem de alguma coisa, sei lá, 
virem-me pedir ou tentar demonstrar que aquele professor não é o melhor para os filhos. 
Ainda hoje de manhã tive cá uma mãe, já a tinha tido cá outro dia, veio falar comigo. Já 
tem havido casos em que chegam cá e dizem: “Não é para dizer nada, é uma questão 
de principio, mas não é nada contra a escola, mas queríamos que soubesse...” Por 
exemplo, um filho que faz um disparate e eles recorrem a nós para tentar resolver, sei 
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contacto\Os pais também agem 
autonomamente 

lá, uma situação de umas imagens no telemóvel, por exemplo, que isto agora está muito 
na moda, às vezes acontece. Ou dumas piadas que andam para aí nos facebooks que 
não temos nada a ver com isso, mas elas vêm cá e põem-nos ao corrente. Estou 
convencida que muitas vezes pensam que nós resolvemos, mas não resolvemos nada. 
Os pais ficam de alguma forma mais tranquilos, por partilhar, por serem recebidos e 
pronto, e se não os recebemos podia ser um drama. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As iniciativas de 
contacto\Os pais também agem 
autonomamente 

Delta 52 16 quando há alguma situação ligam-nos e nós, informalmente, respondemos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações nem 
sempre foram boas 

Delta 03 25 só houve um presidente de Associação de Pais com quem não me entendia muito bem 
porque tinha uma visão de escola de polícia e tinha um feitio desde querer lá fora um 
espaço para os pais poderem estacionar os carros e achava que os carros dos 
professores deviam vir para dentro da escola como realmente, acontece em algumas 
escolas. Então a ideia dele era. “Porque é que não deitamos parte do jardim de escola 
para o lixo e fazíamos ali um parque muito bom?” Quando chegou esta proposta, disse-
lhe mesmo: “Olhe, no dia em que se tiver de cortar um bocadinho de um jardim para os 
nossos alunos, já não sou a presidente desta escola.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações nem 
sempre foram boas 

Delta 10 28 Há cinco anos atrás, de ferro e fogo. Aqui houve fases muito complicadas. Houve 
necessidade de criar uma cultura.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 10 29 Quando isto virou para Agrupamento foi mais complicado porque as escolas de 1.º ciclo 
estão integradas em zonas residenciais e nessas zonas mais favoráveis tínhamos 
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atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações nem 
sempre foram boas 

situações algo curiosas que era as associações de pais terem dinamizado, e bem, os 
serviços de refeitórios e os serviços de ATL porque não havendo problemas de dinheiro 
essas coisas conseguem-se com facilidade. Depois vinha a parte negativa porque como 
os maridos são suficientemente endinheirados para as esposas estarem em casa, elas 
iam para a escola como forma de vida. Iam levar os filhos de manhã, depois saíam 
meia-hora para ir tomar o café e depois voltavam à escola até à hora de almoço. À hora 
de almoço acompanhavam os meninos. O que é que acontecia? Tínhamos os alunos 
dentro da sala e os pais cá fora, dentro da escola, o que criava problemas terríveis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações nem 
sempre foram boas 

Delta 10 30 Noutras situações, as associações de pais encontraram nos ATL uma forma de viverem 
bem, eram uma forma de as pessoas terem muito dinheiro. Se utilizavam esse dinheiro 
em proveito próprio era irrelevante, o que para mim era um facto era que consegui 
provar que havia associações de pais a ganharem mais de cento e cinquenta contos por 
mês com os subsídios que recebiam dos pais e da Câmara Municipal e que não havia 
indícios da utilização desse dinheiro. Eram eles que estabeleciam os preços das 
refeições, dos ATL, que subjugavam os professores em dar-lhe resmas de papel, 
cartolinas, lápis de cera e essas coisas. Era uma forma muito hábil de subjugar os 
docentes aos interesses das famílias. Os professores, não sei se por uma questão de 
cultura, se por subjugação, deixaram-se levar. Tinha que se inverter isto. A escola é 
para as crianças, os pais têm de estar fora da escola, sendo que têm acesso à escola 
em momentos oportunos, para levar e recolher informação. Em primeiro lugar foi preciso 
por os pais fora das escolas, o que foi muito complicado. Dizer a pessoas que durante 
anos entravam e saiam à hora que queriam, interrompiam as aulas para falar com os 
professores, ficavam à porta da sala a falar com os professores horas que eram 
precisas. Dizer a esse pais, ricos e pobres, que a partir desse momento tinham ficar à 
entrada do portão foi muito complicado. (...) Repare, os argumentos para entrarem eram 
milhares, os argumentos para não entrarem eram alguns e prevaleceram os alguns. 
Claro que tive o apoio da Câmara Municipal, como era evidente, alguma pressão sobre 
os professores e muita pressão sobre os funcionários da escola, que estavam 
completamente subjugados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 

Delta 32 15 como a lista que tinha perdido estava com vontade de me fazer a vida negra, também 
utilizou a associação de pais. Portanto, também fez um ataque, entre aspas, através de 
alguns pais aqui da localidade. Portanto tive quatro anos muito, mas muito complicados. 
Mas como sou um bocado resiliente, cheguei a dizer a alguns elementos da associação 
de pais: “Pelo meu pé vou muito depressa, agora tentarem-me empurrar é um bocado 
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Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações nem 
sempre foram boas 

mais complicado.” Se não me tivessem feito a vida negra, se calhar tinha havido um 
momento em que tinha ido embora. Assim não eram eles que se iam vangloriar ter 
conseguido que me as que fosse embora, muito menos com acusações como eles me 
faziam. Portanto, esta associação esteve quatro anos, mas foram entrando elementos 
novos, e alguns com espírito muito construtivo, que ficaram muito espantados com 
algumas guerras e eu fui-lhes pedindo para ficar. Eu também não mando dizer por 
ninguém, eles aperceberam-se logo, eu dizia na hora. Eu ia-lhes dizendo: “Vocês não 
me podem abandonar, porque foi isso que aconteceu da primeira vez, ou seja, as 
pessoas que não estavam para a guerra foram-se embora. Portanto, ainda mais os que 
não estavam aqui para construir nada. E vocês não podem abandonar o barco.” 
P.: Isso permitiu uma modificação na associação de pais? 
Sim, desde há um ano. Também os outros acabaram por desistir, quando perceberam 
que, tendo feito uma guerra durante quatro anos, quando chegou o momento de 
escolher o Diretor, só havia eu como candidata. Aliás, houve um elemento que saiu da 
reunião do Conselho Geral, quando soube que a única candidatura que havia era a 
minha. Tinha perdido a guerra na qual tinha lutou durante quatro anos, portanto 
abandonou. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 02 50 Eu tenho o cuidado, no início do ano letivo, de ir às turmas todas, normalmente ao 1.º 
ciclo que é quando os paizinhos vêm todos com os meninos, dizer que a escola nunca 
entende as críticas deles, entende-as sempre como críticas construtivas. Isto é, 
nenhuma crítica que um pai me faça eu digo: “Está a criticar porque não tem mais nada 
que fazer.” Não. Eu vou averiguar e depois posso dizer-lhe: “Não tem razão”. Mas 
entendemos sempre, porque sabemos que os pais têm feedbacks que nós não temos e 
que, por mais que a gente queira ter, não tem. E, portanto, tudo o que nos possam 
dizer, que nos possa ajudar a melhorar, nós estamos sempre abertos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 02 51 Eu não tomo de ponta o menino A, nem o B, nem o C por causa de alguma crítica. 
Agora, posso é depois dizer: “Olhe, tenha paciência, mas de facto, não tem razão.”, ou 
então: “Isso é assim e não é possível resolver” ou então: “É assim e vamos resolver.” 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 02 52 tenho muitos pais que até me telefonam para casa. Aliás, na avaliação externa foi uma 
das coisas que, reconheceram e escreveram, foi a abertura da escola, e o vestir da 
camisola dos pais pela escola, portanto, os pais sentem a escola  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 02 53 às vezes há aquele suposto conflito de interesses que, como eu lhe digo, não é conflito. 
“O que é que os senhores querem? Que os vossos filhos aprendam? Nós também”. É 
para isso que aqui estamos, portanto, os nossos objetivos são comuns, não há aqui 
essa ideia de que os pais num lado, que ainda existe hoje, muito menos mas ainda 
existe. Aqui não existe, os pais colaboram connosco em tudo, são apoios com tudo, até 
económico, porque têm dinheiro das atividades que desenvolvem  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 02 54 somos parceiros na organização das atividades de enriquecimento curricular, não 
somos com a Câmara, somos com os pais; corre perfeitamente, não temos problema 
nenhum. A escola gere pedagogicamente, eles gerem administrativamente, pagam os 
vencimentos, etc. E, portanto, não temos nenhum problema com a Associação de Pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 03 26 Dou-me bem com a Associação de Pais. Quando é preciso eleger os representantes, a 
participação numérica dos pais não é aquela que eu gostaria nas reuniões. Quando nós 
convocamos os pais do Agrupamento porque é preciso eleger os representantes para a 
Assembleia, agora Conselho Geral, do primeiro ciclo são setecentos e tal alunos e era 
suposto reunir quatrocentos pais, mas vêm oitenta. Aqui na EB2,3, se for para reunir 
com os diretores de turma, aquelas reuniões que se fazem para as notas, avaliações ou 
para falar sobre os projetos curriculares de turma, os pais vêm todos, quase todos, a 
não ser aqueles pais com problemas ou com uma família muito disfuncional. Se for uma 
reunião para eleger representantes, pronto, dos novecentos alunos temos cinquenta, 
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sessenta pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 04 16 Um pai vem aqui, eu só não o atendo se for mesmo de todo impossível porque estou a 
falar com outra pessoa ou em reunião. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 04 17 Se um pai me pedir para eu o atender às sete e meia porque trabalha num 
hipermercado e entra às oito, se estiver aqui a dar o meu despacho, eu atendo-o. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 04 18 Frontalidade e transparência. Acima de tudo o que eu gosto de transmitir aos 
encarregados de educação é que nós, professores e órgão de gestão, ouvimos os 
problemas que nos colocam e queremos o melhor para o seu filho. É isso que ele tem 
que sentir, que nós estamos aqui para ajudar o seu filho no seu processo de 
aprendizagem, para proporcionar aprendizagens de qualidade. Há pais que vão com um 
pé atrás à escola porque a escola os coloca muito distantes, mas aqui não, eles sentem 
isso, sentem frontalidade e transparência. Se há algo que está mal na escola eu digo 
logo que têm razão, não me adianta nada dizer que estão bem se não estão, porque 
assim a organização não avança, não evolui para melhor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 

Delta 07 42 Nós temos muito bom relacionamento com a Associação de Pais e com os 
encarregados de educação. 
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próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 07 43 houve aí pais, e temos vários, António, que vêm à escola dizer: “Correu bem, eu confio 
nesta escola, eu gosto.” E vêm dar os parabéns, o que é engraçado, e isso também é 
importante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 07 44 O relacionamento com a Associação de Pais é bom, nós comunicamos muito por e-mail. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 07 45 Os pais podem vir à escola as vezes que quiserem. Por exemplo, no que diz respeito à 
questão da cantina, podem vir almoçar porque andamos a ver a qualidade da cantina. 
Todos os anos há montes de queixas, imensas queixas, relativamente à qualidade da 
comida e portanto nós até deixamos os pais assumir muito essa função. Eles marcam 
reuniões, com a nossa presença sempre, mas com a empresa que é adjudicada pela 
Direção Regional, e os pais podem vir comer as vezes que querem, entrar na escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 07 46 a Associação de Pais, eles tem um cartão e estão livres de entrar sempre a qualquer 
momento, de vir ter connosco. Portanto o relacionamento com Associação de Pais é 
muito próximo, ajudaram-nos imenso, o ano passado fizemos um auditório aqui na 
escola, que agora vai abaixo porque a parque escolar vai chegar aqui, mas fora isso 
ajudaram-nos imenso. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 08 36 Nós procurámos, relativamente aos encarregados de educação, fazer com que eles, e 
acho que conseguimos, que participem permanentemente em todas as operações, 
digamos assim, que são organizadas nesta escola, desde o ponto de vista pedagógico 
até outros pontos de vista recreativos, etc. Temos tido uma participação dos pais 
permanente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 09 30 Eles como estão responsáveis por cantinas, por tarefeiras na hora do almoço, temos 
muita relação e não temos tido problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 09 31 Fazemos muitas reuniões com eles e estamos sempre a colaborar, temos protocolos, 
colaborámos com eles para o acolhimento das crianças de manhã, também para 
aqueles pais que não podem vir buscar os filhos depois das cinco e meia, também 
fazemos protocolos de cedência de espaços. Pronto, tentamos sempre colaborar o 
máximo possível com eles e, por isso, não temos tido problemas ao nível das 
Associações.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 09 32 Temos muitas pessoas e associações que fazem muitos sacrifícios sem ter nada em 
troca e quando começam a ver o trabalho deles valorizado as coisas correm bem. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 10 31 Agora é excelente.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 10 32 desde há cerca de dez, doze anos para cá, temos tido excelente relações com a 
associação de pais da escola-sede. Inicialmente, quando eu tomei conta da escola e já 
no tempo do meu colega anterior, de muito conflito. Depois tivemos a perceção que era 
preciso ensiná-los e conseguimos isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 10 33 Às vezes tenho relações tensas com as associações de pais sobretudo do 1.º ciclo, mas 
eles votaram em mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 11 29 Ótimas, sempre tive uma boa relação com todas as associações de pais. (...) É muito 
próxima e não é mais porque eles têm muita dificuldade em se organizar.  
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 12 29 São ótimas. A associação de pais tem vindo a mudar a sua direção quase todos os anos 
mas temos tido sempre grande abertura. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 13 43 tenho uma relação com a direção, com os corpos gerentes da Associação de Pais, 
tenho uma relação muito boa. Aliás esta escola se não tivesse esta relação, se não 
tivéssemos esta relação, esta escola já tinha perdido a Associação de Pais há muito 
tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 13 44 a relação é boa, independentemente das nossas posições e das nossas perspetivas 
relativamente à pedagogia que se utiliza.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 14 27 Todos os pais têm o meu telemóvel e o meu mail e contactam-me à hora que for 
preciso, se eu não atende volto a ligar. Mas se não estiver eu está outro colega do 
órgão de gestão e eles são sempre atendidos. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

331 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 14 28 eles sabem que não estando o diretor de turma recorrem a nós. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 14 29 Eu tenho mais contacto com os pais do que com a Associação de Pais, mas é natural 
porque não há grande prática de associativismo. Quando um problema chega à 
Associação de Pais é porque ele é mesmo grave, mas isso não acontece porque temos 
uma grande preocupação em resolver logo os problemas deles, o que facilita muito a 
vida. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 14 30 A Associação de Pais é um parceiro muito importante porque eles próprios se definem 
como um órgão de pressão, neste caso do poder autárquico, para nos poder apoiar e 
depois são pessoas muito empenhadas na escola que querem dar o melhor aos filhos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 14 31 se trabalharmos com os pais de uma forma aberta, transparente, de justificar como é 
que isto funciona, eles vão entender perfeitamente, a escola não faz mais porque não 
pode. A escola não tem outro interesse a não ser os filhos deles. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 15 32 o trabalho com as associações de pais é muito próximo, embora com as do 1.º ciclo 
haja problemas. É muito complicado porque as escolas dependem da Câmara e os pais 
estavam habituados a ter um diálogo muito direto com a Câmara e só com a diretora da 
escola. Muitos deles não aceitaram bem o Agrupamento e é mais complicado, embora 
eu tenho um bom diálogo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 16 28 Com os pais, de um modo geral, tenho também uma boa relação. Quando me 
procuram, quando tenho as reuniões de início de ano, com a Associação de Pais 
também e com os pais que estão nos órgãos. Eu se calhar conheço uma parte pequena 
dos pais da escola. Normalmente conheço os dos casos mais complicados, com quem 
acabo por ter de reunir ou são as pessoas que estão nos órgãos, mas é uma relação 
boa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 17 32 tenho uma boa relação com eles e mesmo com os pais, com os pais (...) penso que 
tenho uma boa relação com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 17 33 já conhecem o meu carro, já sabem a hora a que eu entro, chego aqui às 8:15 da 
manhã e, se calhar, já tenho uma ou duas pessoas sentadas à minha espera. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 18 20 tinha, às vezes estes casos assim, como o dessa mãe. Às vezes as pessoas entram por 
aí, entravam, aí muito (...) impulsivas e, às vezes, malcriadas. Há de tudo, não é? Mas 
nunca tive grandes problemas. Depois de conversarmos, de os ouvir e de falarmos, já 
saem a perceber tudo, a achar que está tudo bem. É que às vezes alguém telefona e 
eles entram por aí dentro com estas coisas todas, muito enervados. Depois a gente 
explica as coisas todas direitinhas e nunca tive complicação nenhuma. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 20 31 As relações são, normalmente, cordiais, com picos de tensões porque não nos podemos 
esquecer que a Escola é uma organização complexa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 20 32 de uma maneira geral, as relações são fáceis e agradáveis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 21 30 São perfeitamente normais. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 21 31 aqueles encarregados de educação que estão nos vários órgãos da escola relacionam-
se de forma correta e ótima connosco. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 24 27 Eu procuro que elas sejam de abertura e de transparência. Eu também os conheço; 
como conheço os filhos também conheço os pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 24 28 O importante é que as pessoas conheçam os canais que têm na escola, que os pais 
estejam cientes deles. Nós temos cinco associações de pais e elas funcionam entre si e 
funcionam connosco, funcionam realmente como aliados, não como contrapoder. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 26 19 Foi sempre muito próxima, foi sempre uma aposta muito forte. Aliás, nos primeiros dias 
chamei a associação de pais para traçar a estratégia de combate à indisciplina, aos 
problemas que tínhamos na escola, foi a própria associação de pais que me deu uma 
grande ajuda (...) e com responsáveis diferentes. Mantivemos sempre uma forte 
cumplicidade que quase toca a amizade, pela lealdade que temos uns com os outros. 
Isto continua a ser válido. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 27 27 Como é a relação com a associação de pais? 
É boa. 
P.: Que tipo de trabalho é que desenvolve? 
Sempre em parceria. Aliás, eles precisam de contactar com os encarregados de 
educação e servem-se sempre da escola, às vezes até elaboro os textos para os 
convocar, nós é que reproduzimos os documentos. Estamos sempre disponíveis para os 
ajudar a encontra soluções para convocar os pais, porque, de facto, é uma lacuna aqui 
desta escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 28 27 Institucionalmente é uma relação excelente. Também quando vim para a escola era, na 
altura, o presidente da confederação de pais, o que deu algum jeito para se lançar uma 
dinâmica interessante de associação de pais. Tive a sorte na altura de ter sido eleita 
uma direção de pais, em rigor eram mães, eram a três Marias, pessoas de grande 
categoria. Uma era professora, outra era empresaria e a outra era professora 
universitária e a associação desenvolveu-se. Conseguimos transformar a associação de 
pais numa IPSS, cedi-lhes uma sala da escola, uma medida um bocado difícil na altura, 
para eles desenvolverem um ATL com funcionários pagos pela Segurança Social e que 
ainda hoje se mantém. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 28 28 Muito próxima.  Com os outros pais individualmente também. Já sabem que sou pão, 
pão, queijo, queijo porque as regras têm de ser assim, mas mantemos uma relação boa. 
Não quer dizer que, num caso ou noutro, não possa haver algum desconforto num 
determinado momento, mas isso é a lei da vida. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 31 25 vamos a todas as reuniões com os encarregados de educação no início do ano letivo, 
dizemos algumas palavrinhas de boas-vindas. Claro que nos dividimos e, portanto, a 
gestão está em todas as turmas com os encarregados de educação e com os alunos no 
primeiro dia de aulas. Entretanto, no final do período, nós fazemos as reuniões logo 
após a saída das notas, normalmente estão a ser afixadas as notas e nós estamos a 
fazer a reunião logo a seguir. Aliás, até há situações em que sabem primeiro em 
reunião, antes de elas serem afixadas. Eu vou a essas reuniões, eu própria, ando a 
correr de um lado para o outro e gosto de dar os parabéns pelos filhos que têm, nas 
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turmas que se destacam. Nas que não se destacam, não dou nas orelhas, mas faço 
uma coisa que fiz neste ano, aconselho os pais a orientar os alunos na leitura de livros e 
na organização de trabalhos de casa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 32 16 Muito boa, neste momento, mas já foi muito complicada. De 2005 até há um ano atrás 
foi muito, mas muito complicada (...) porque em 2005 houve duas listas ao conselho 
executivo, com uma luta muito, muito feia. A associação de pais da altura tomou uma 
posição... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 33 20 Muita [próxima], (...) desde esse início. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 35 16 Na generalidade é excelente, também é excelente com as associações de pais. Estou 
sempre aberto a sugestões e contactos com as associações de pais. Com uma minoria 
de pais a relação não é tão simples. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 

Delta 36 15 E com a associação de pais também é. 
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da relação\As relações são boas e 
próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 38 15 Posso-as caracterizar como boas porque eu parto do princípio que, quando o 
encarregado de educação vem à escola ou ao meu gabinete levantar uma questão é 
porque tem razões para o fazer. Depois, há que averiguar a legitimidade dessas razões, 
se estão fundamentadas ou não passa de um mal-entendido. Procura-se sempre, num 
triângulo formado pelo Direção, pelo professor visado e pelo Diretor de Turma, resolver 
a situação e, depois, o Diretor de Turma tenta sanar o problema. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 39 25 A minha relação com os pais e encarregados de educação é também uma relação muito 
boa, (...) não tenho qualquer tipo de problema. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 39 26 Não temos grandes conflitos, agora não falo só por mim, mas é pelo grupo de 
professores e diretores, não temos muitos conflitos com os pais e encarregados de 
educação. A comunidade é uma comunidade calma, tranquila. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 

Delta 40 13 São boas. Aliás, eu tinha alguns pais que, como sabiam que eu estava até tarde, 
vinham a essas horas tratar assuntos dos filhos comigo e apresentar alguns problemas. 
A confiança dos pais, posso-lhe dizer, é neste momento muito grande. Sem ser 
presunçoso, posso-lhe dizer que conheço muito bem o local onde estou, as pessoas, o 
que elas querem, a maneira como elas pensam e como reagem. 
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próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 42 16 a relação com os pais e a Associação de Pais é boa. Os nossos pais vêm muito à 
escola, principalmente os do 3.º ciclo, mas eu recebo pessoalmente todos os pais no 
início do ano e eu acho que temos uma boa relação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 44 15 fazemos as reuniões, auscultamos, chamamos os pais, fazemos ali reuniões que já tem 
envolvido muita gente e, portanto, significa que a escola está bem, está bem enraizada 
no meio. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 45 18 os próprios encarregados de educação que às vezes vêm com um problema muito 
grave; eu digo sempre “Então diga lá o que é que o tráz cá? Apresente lá qual é o seu 
problema?”. Portanto isto acaba por também dar às pessoas a possibilidade de elas 
falarem e depois eu terei que dizer “Pois, olhe mas não pode ser assim; essa situação 
não permite ir por aí; a legislação não permite; ou o comportamento foi errado.” Eu 
penso que isto acaba por facilitar as relações entre as pessoas. Não tenho tido grandes 
problemas com ninguém. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 46 12 Acho que são boas. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 49 17 é próxima. Como lhe disse, faço questão de ser eu a atendê-los ao longo do ano, 
sempre que o assunto extravasa as funções dos diretores de turma. Às vezes não 
extravasa mas, talvez mal habituados com o facto de eu os receber sempre, não 
passam pelo diretor de turma e vêm cá diretamente. Essa é a parte desgastante da 
função e que não nos deixa, às vezes, tempo para a função fundamental, que é a de 
planeamento e de estudo até. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 51 22 De uma maneira geral estão contentes com a escola, estão contentes com a forma 
como nós lidamos, nós escola, instituição, lida com eles e até nos agradecem. Ainda 
hoje de manhã estava cá uma mãe e, há bocado saiu daqui outra. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 52 17 eu penso que sim, que é uma relação boa. É óbvio que há sempre reclamações, há 
sempre problemas, não em termos de direção da escola, mas em termos de 
professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 52 18 Há uma grande relação nomeadamente nos cursos, estamos no secundário e as 
pessoas são sensíveis ao percurso do seu encarregando e ligam-nos. Portanto, há uma 
relação muito próxima. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 54 14 Com a Associação de Pais somos somos íntimos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 56 35 Eu tenho sorte porque pertenço ao conselho consultivo da FECAP, da Federação 
Concelhia das Associações de Pais. A maioria dos pais confiam em mim, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 56 36 A escola é a escola, não há influência da escola na família, mas uma cooperação 
estreita; cooperação de relações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 57 23 Salvo raríssimas exceções, com alguns que eu já conheço, em que posso pedir ao 
subdiretor ou a outro colega da Direção para os receber, eu falo com todos. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\As relações são boas e 
próximas 

Delta 58 20 Vão bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Maior relação com a 
Associação de Pais 

Delta 22 19 a relação é boa com todos os elementos da associação de pais e até acho que tratamos 
muitos mais problemas diretamente com eles que através da associação de pais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Maior relação com a 
Associação de Pais 

Delta 53 18 eles integram os diferentes órgãos da escola, temos uma equipa de autoavaliação da 
qual eles fazem parte. Tudo o que é órgão constituído na escola eles integram, só que 
passamos sempre por aquele núcleo, para mim demasiado restrito, que faz parte da 
direção da Associação de Pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Maior relação com a 
Associação de Pais 

Delta 55 20 A Associação de Pais, com quem tenho uma excelente relação 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Maior relação com a 
Associação de Pais 

Delta 60 14 Sempre funcionou muito bem e temos uma belíssima relação. Associação de pais, 
associação de estudantes, é um espetáculo; o problema é que os pais participam 
pouco. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\Algum distanciamento 

Delta 05 20 não é uma relação, digamos, de proximidade, nem quero. Como eu lhe disse há pouco, 
para mim o medir as distâncias é fundamental.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\Algum distanciamento 

Delta 05 21 para os pais é a mesma coisa [(medir as distâncias)]. Portanto, imagine o que é um pai 
chegar aqui e querer influenciar a classificação de X ou de Y. Tenho que averiguar 
primeiro o que se está a passar na disciplina, não é? Isto porque muitas das vezes a 
versão ou o ponto de vista do encarregado de educação, quando nós vamos apurar a 
situação não é bem aquela que ela diz 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\Algum distanciamento 

Delta 19 29 Recebemos os pais, fazemos uma reunião com o órgão de gestão para todos os pais, 
em conjunto e por ano de escolaridade. (...) É a relação mais próxima que o órgão de 
gestão tem com os pais. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\É importante colocar 
limites 

Delta 10 34 há aqui muita gente que pensa que o dinheiro compra tudo, incluindo a decência e o 
decoro. As coisas não são assim, mas há aqui muitos alunos que foram educados 
nesse conceito e nessa perspetiva de vida; as pessoa atropelam-se para chegarem 
onde querem. Portanto, de vez em quando, é preciso dizer a estes pais e as estes 
alunos que aqui dentro há regras, há normas, e que enquanto estiverem aqui dentro têm 
de as cumprir, tal como todos os outros. Aqui não há ricos nem há pobres, não há 
inteligentes nem menos inteligentes, aqui há alunos. Para cada um deles a escola tenta 
desenvolver um projeto autónomo, tanto quanto é possível isso conceber-se. Eles são 
todos iguais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\É importante colocar 
limites 

Delta 10 35 Hoje já temos o conceito de escola em que a família é a parte mais interessada desta 
organização e, como tal, deve estar cá dentro. Agora, uma coisa é eles serem a parte 
mais interessada e participarem, outra é quererem impor as regras deles aqui dentro e 
ultrapassar as suas competências. Eles têm o direito de dizer que a escola deve 
funcionar em regime normal e que as aulas de Matemática deviam funcionar aos 
primeiros tempos da manhã, agora não têm o direito de vir dizer quem são os 
professores dos filhos, que a turmas têm de ficar de manhã e não pode ficar de tarde, 
que na turma do filho não pode estar um alunos do ensino especial. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\É importante colocar 
limites 

Delta 10 36 fui engendrando algumas formas de colocar os pais no sítio deles, que é olharem para a 
escola, darem sugestões, quando as coisas não correm bem poderem falar delas, nos 
órgãos próprios, abertamente, mas cada um no seu sítio. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 

Delta 13 45 Temos pontos de vista completamente diferentes em algumas coisas: temos a noção 
logo clara disso e estabelecemos regras no início, até onde é que eles podem ir, até 
onde é que nós podemos ir e até onde é que vamos em conjunto. Portanto, a relação 
com as associações, com os órgãos formais, são relações ótimas, independentemente 
da postura. Eventualmente até que não concordam com alguma das coisas que eu faço, 
com alguma decisão que eu tomo ou que o órgão toma ou que o meu representante, o 
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da relação\Não há uma relação de 
proximidade\É importante colocar 
limites 

coordenador lá naquela escola toma. Tenho algumas situações dessas mas, 
efetivamente, quer dizer, aqui cumpre-se também de acordo com as responsabilidades 
de cada um e com as competências que cada um tem. Portanto, com os órgãos formais 
claramente não tenho problemas nenhuns. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\É importante colocar 
limites 

Delta 17 34 cada um de nós tem as suas funções. Agora, eles sabem que cada um tem as suas 
funções aqui dentro e quando eu faço todos os anos reuniões com os pais dos novos 
alunos da casa... Faço reuniões em setembro com os pais dos sétimos anos, que 
entraram, com os pais dos décimos anos, que entraram e digo duma forma clara, tenho 
a preocupação de alertar para isso mesmo. Quer dizer, eu detesto pensar que vou ao 
médico e que sou eu próprio que digo ao médico “Ó sôtor, desculpe lá, o estetoscópio 
não é aqui, é ali.” Portanto digo: “Os senhores colocam os filhos nesta casa, é porque 
confiam nesta casa, então têm que confiar nos profissionais desta casa.” Se acontecer 
alguma coisa que não corra bem, haverá os canais próprios para se tratarem das coisas 
quando me escrevem aquelas cartinhas de “amor” a dizer que: “O professor tal não 
sabe dar as notas.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\É importante colocar 
limites 

Delta 17 35 Os piores ainda são os nossos colegas, não é? (...) São pais, são os piores, mais nada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\É importante colocar 
limites 

Delta 18 21 tive uma mãe ou outra que veio cá protestar porque eu tinha gritado com os filhos e eu 
disse-lhes: “Eu tenho mais direito de me alterar com o seu filho do que a senhora. E 
sabe porquê? Porque eu já passei muitas horas a dar-lhe a volta e ele não foi capaz. 
Agora a senhora, nem sequer esse direito tem porque não conhece o seu filho,  nem 
nunca perdeu uma hora com ele e tenho a certeza do que estou a dizer.” Ela responde: 
“Ah, isso é verdade.” 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\Há pouca relação 

Delta 19 30 Recebemos os pais, fazemos uma reunião com o órgão de gestão para todos os pais, 
em conjunto e por ano de escolaridade. (...) É a relação mais próxima que o órgão de 
gestão tem com os pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\Há pouca relação 

Delta 25 25 a questão do refeitório é uma questão crítica, não é? E é mais por estas pequenas 
situações que, por vezes, há um pai ou outro que pede para falar ou que põe a questão 
por mail e a gente responde. Digamos que, depois, quando há as situações que nós 
achamos mais críticas, normalmente eu tenho uma colega, é a minha subdiretora, que 
tem um jeito especial e... Também, normalmente, são questões menos institucionais e 
que têm a ver mais, às vezes, com a vida das pessoas, com situações com crianças que 
nós consideramos que estão mais em risco. Ela é a pessoa que, normalmente, aborda 
esses assuntos. Normalmente a minha abordagem é mais institucional, mas isso foi 
também combinado entre nós, ou seja, haver uma zona, digamos assim, de proteção. 
Isto é, dentro do Agrupamento as pessoas, terem sempre aquela coisa de poderem 
dizer: “Ok, há aqui uma questão, mas isto depois o diretor terá que tratar.” Portanto, isto 
foi criado no sentido de lhes criar também aqui um espaço, foi voluntário, foi intencional 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\Há pouca relação 

Delta 55 21 À partida a minha relação não é muito próxima. Alguns pais vêm falar diretamente falar 
comigo, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 

Delta 59 22 O meio é muito adverso à ligação. Nós temos freguesias com um novo riquismo 
acentuadíssimo e a intervenção dessas pessoas é no sentido mais egocêntrico, é a 
preocupação do “meu filho”. Temos o oposto, pessoas, famílias muito desestruturadas 
em que se torna muito difícil trazê-los à escola. 
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Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\Há pouca relação 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\Não há uma relação de 
proximidade\Há pouca relação 

Delta 60 15 Aí é que as coisas são piores. Nós fazemos todos os anos, já é uma prática minha, uma 
receção aos alunos do 10.º ano um dia antes de começara a escola no todo. Porque é 
que o fazemos? Porque entendemos que os pais cada vez abandonam mais os alunos 
à entrada da escola e quando eles chegam ao secundário, aí abandonam-nos mesmo 
ou porque não conhecem os currículos ou porque os seus educandos lhes dizem que 
“Nós não percebemos nada disso, eles é que sabem e eles é que escolhem.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

Delta 01 21 Os encarregados de educação que vêm à escola têm mais contacto mais diretamente 
com os Diretores de Turma 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

Delta 01 22 No dia a dia os encarregados de educação falam com os Diretores de Turma e 
normalmente, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 

Delta 19 31 A relação dos encarregados de educação é feita mais com o diretor de turma, mas, em 
alguns casos, quando não se sentem devidamente apoiados ou sentem que alguma 
coisa está pior, veem ter connosco ao Conselho, ou procuram tentar perceber o que é 
que está mal, porque é que não pode ser de outra maneira. Mas tenho de dizer que não 
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e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

é muito comum ter todos os dias encarregados de educação no meu gabinete. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

Delta 21 32 não há muito a procura da gestão, procuram mais o diretor de turma, que está mais 
próximo dos encarregados de educação. Depois as coisas chegam à gestão pela via do 
diretor de turma. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

Delta 21 33 E no caso do 1.º ciclo e do pré-escolar? 
Aí acontece também o mesmo, é mais com o professor e depois ele é que traz junto da 
gestão as preocupações do encarregado de educação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

Delta 25 26 há uma relação mais individual com os pais? 
Neste momento é mais individual. Sim, é mais individual. 
 P.: São eles que tomam mais a iniciativa de recorrer órgão de gestão, de falar? 
Normalmente é isso que acontece. Nós também o nosso front office, digamos assim, 
são os nossos diretores de turma 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 25 27 Nós tentamos que a cara da escola para os pais, sejam os diretores de turma, que é 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

mais fácil para eles também poderem falar e porque também há um conhecimento 
porque a relação do pai com a escola é uma relação que tem como referente o 
educando. E, portanto, é muito nessa perspetiva que é abordado e nós tentamos 
delegar isso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

Delta 29 28 a relação deles é muito próxima com o diretor de turma, quem são quem faz essa 
triangulação. E nós só em situações excecionais. Penso que as coisas se resolvem a 
um nível mais baixo. Eles não têm necessidade de recorrer ao órgão de gestão porque 
os seus problemas são resolvidos a um nível mais baixo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

Delta 31 26 fazemos a reunião com os encarregados de educação no início do ano letivo com os 
primeiros anos e com os quintos anos. É uma reunião geral em que a gestão mostra-se 
aos pais, apresenta-se aos pais. Aí há logo um conhecimento, mas fazemos  também 
reuniões com os outros encarregados de educação em contexto de sala de aula, com os 
diretores de turma. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 

Delta 46 13 Normalmente os assuntos passam pelos diretores de turma e pelos coordenadores de 
escola, mas também tentam vir diretamente ao diretor. Há sempre um cuidado da minha 
parte em lhes dizer que têm de ir primeiro ao diretor de turma ou ao coordenador de 
escola. Se for necessária a minha intervenção, eu reúno no sentido de tentar saber o 
que se passa e de resolver os problemas, mas é preciso ter algum cuidado para não 
ultrapassar certos passos que podem levar a conflitos. 
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através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.01 Caraterísticas 
da relação\O contacto é mais 
através dos diretores de turma e 
os professores do 1C e do PE 

Delta 55 22 Quando têm problemas os pais não vêm cá e falam com o diretor de turma para resolver 
isso. Se há uma coisa mais grave que chegue para mim, aí tenho essa relação com os 
pais, mas tenho uma boa relação com os pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.02 Campos da 
relação\Relaciono-me mais com 
os pais do Conselho Geral 

Delta 25 28 Eu pessoalmente, os encarregados de educação com quem mais interajo são os que 
estão em representação no Conselho Geral. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.02 Campos da 
relação\Transmitir a função da 
escola 

Delta 10 37 Ele pode ser calceteiro, trolha, engenheiro, médico e temos conseguido passar essa 
mensagem às famílias, ou seja, que os deixamos descansados porque tomamos 
mesmo conta deles e que a escola está aqui para trabalhar com as famílias na 
resolução dos seus problemas, nas várias dimensões. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.02 Campos da 

Delta 47 12 No início do ano tenho também uma reunião com representantes, cada turma tem dois 
representantes de encarregados de educação, onde chamo à atenção, principalmente 
para os que cá estão pela primeira vez, para algumas questões que estão no 
regulamento interno, para os perigos que existem à volta das escolas, para as drogas e 
essas coisas e para aspetos do funcionamento da escola, para eles perceberem 
decisões que temos de tomar 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

relação\Transmitir a função da 
escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.02 Campos da 
relação\Transmitir a função da 
escola 

Delta 50 15 eu faço uma reunião trimestral com todos os representantes dos pais encarregados de 
educação, por salas, por ciclos. Portanto, faço pré-escolar e 1.º ciclo, uma reunião, no 
início do ano, onde mostro o Projeto Educativo, as prioridades, pronto, e o Plano Anual 
de Atividades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.02 Campos da 
relação\Transmitir a função da 
escola 

Delta 50 16 também porque queríamos falar um bocadinho sobre aquilo que é o que se espera 
deles, porque muitas vezes os pais também não sabem o que é que se espera deles. 
Qual é a participação, qual é o limite, o que é que é preciso, o que é que é preciso? 
Pronto, qual é o limite e qual é a abertura. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.02 Campos da 
relação\Transmitir a função da 
escola 

Delta 50 17 Os pais levantam questões gerais, do género a comida do refeitório, o aquecimento ou a 
sua inexistência, ou o piso da rua ou porque é que as senhas do almoço não são 
vendidas assim, ou sobre os transportes escolares. É nesse momento que eles 
apresentam essas questões, porque tudo o que seja específico do diretor de turma, não 
é comigo, pronto, é mesmo questões de gestão. Se eles não tiverem este espaço para 
falar, muitas vezes as coisas avolumam-se e tomam contornos de tal maneira, muitas 
vezes até exagerados que é muito mais difícil parar a bola de neve, prefiro pará-la 
assim, pequenininha, e resolvê-la. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 

Delta 06 26 Os pais participam genericamente pouco. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

participam pouco 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 11 30 As pessoas que estão na Associação de Pais são operários ou técnicos especializados 
numa empresa, esta zona é forte no tecido empresarial, são gente que trabalha e não 
tem uma participação na vida da escola como seria de esperar. No final de cada ano 
junto os alunos todos e os pais numa reunião, no início do ano na receção marco tudo 
para a mesma hora, ponho-os todos no auditório trago para ali a Associação de Pais 
para ver se eles arranjam gente para a nova Associação mas não tem tido sucesso. 
Marcar uma assembleia geral de pais e aparecerem quatro pessoas para formar órgãos 
sociais não dá e, infelizmente, a participação das pessoas na Associação de Pais tem 
vindo a diminuir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 13 46 vêm vinte, trinta, a uma reunião da Associação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 13 47 a colaboração é uma colaboração muito mais passiva. A não ser depois no final do ano, 
na semana cultural onde eles participam muito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 

Delta 19 32 Temos tentado desafiar os pais para a importância de ter aqui uma associação mas 
desde 1997/98, já não sei ao certo, que não temos associação de pais constituída. Aliás 
deveria ter sido essa própria associação a desencadear o processo para a eleição da 
seguinte, mas não o fez. Nós chegámos a fazer uma série de reuniões, mas quando 
tentamos falar com os pais, com o intuito de constituir uma associação de pais, eles não 
aparecem. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

participam pouco 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 19 33 Os pais aparecem em massa, especialmente quando se trata do 10º ano, tenho a 
certeza que temos cá mais de 60% dos pais, mas se eu disser, que peço aos pais que 
venham à escola para formar uma associação ou para o conselho geral ou para o 
conselho pedagógico, vem muito menos gente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 20 33 Esses picos ocorrem em que altura do ano? 
É durante o mês de julho, com a entrada de novos alunos porque a procura é muito 
maior do que a capacidade da escola e quando temos de mandar sessenta alunos 
embora, isso cria tensões diabólicas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 22 20 São tremendamente poucas. Acho que é o principal defeito da escola e que não 
conseguimos ainda resolver. Há uma terrível falta de participação, o que é tristíssimo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 22 21 Os da associação de pais são os únicos que participam, mas há sempre grande 
dificuldade em constituir os órgãos (...) porque as pessoas não aparecem. Esse é o 
buraco negro da nossa escola. Já tentámos tudo: fazer a festa da família, trazer cá 
ranchos, fazer sardinhadas, mas nunca tivemos grande adesão nem resultados e acho 
que a escola podia ser melhor se tivesse pais mais interventivos e informados. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 23 35 a Associação de Pais, ao longo dos anos não tem conseguido, nem a escola tem 
conseguido, que a Associação de Pais seja significativamente representativa. Há esse 
constrangimento. Os pais embora...estando convocados, aparecem, discutem e tal, 
tratam do que têm a tratar, mas não têm uma visão global da escola, na definição das 
políticas, uma discussão apaixonada sobre o sistema educativo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 23 36 apesar de haver um grupo que se disponibiliza para constituir uma associação, tem 
sempre muita dificuldade em reunir os pais, convocar os pais, debater com os pais. Isso 
não tem sido possível até agora e, portanto, coloca-se sempre uma questão de 
representatividade, até a eles próprios. É sempre difícil de tomar posições quando não 
se tem, digamos, que uma base de apoio muito alargada ou pelo menos alargada, não 
digo muito alargada, mas com alguma consistência. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 29 29 os pais são ausentes. Aliás uma grande fraqueza desta escola é a pouca participação 
dos pais. A participação dos pais é pouquíssima. Também como a escola não tem 
problemas eles não necessitam de vir e, geralmente, a relação dos pais com a escola é 
muito mais essa. Aliás nós temos estudos feitos sobre isso, sobre a participação dos 
pais e os pais são muito presentes até ao 9.º ano. Isto é uma escola até ao 9.º ano e 
quanto mais baixo é o nível mais presentes eles estão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 29 30 a participação na vida da escola é nitidamente reduzida. Embora eles participem muito 
em tudo o que envolva os seus filhos: representações teatrais, etc. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 31 27 Eles não vêm muito à escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 36 16 Individualmente ou quando são as reuniões que nós convocamos pelos diretores de 
turma. Aí sim, temos cá os pais, é a altura que nós aproveitamos também para falar 
alguma coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 37 13 [Eles vêm pouco à escola], mas isso acho que já é uma tradição cultural dos 
portugueses. Os pais estão habituados a só vir à escola quando há problemas, nunca 
são capazes de vir quando os filhos estão a ter bons resultados. Muitas vezes nós 
tentamos que isso aconteça, chamá-los quando há boas situações com os filhos. É 
difícil [inverter essa cultura] porque o pai pensa que quando é chamado à escola é 
porque há problemas com o filho. Eu já propus isso, muitas vezes, aos diretores de 
turma mas é um bocado complicado. A mudança de mentalidade é que é difícil. Os pais 
não se importam que os filhos venham para aqui de qualquer maneira e feitio, mas são 
capazes de no dia seguinte virem cá reivindicar uma coisa que até não tinham direito. 
Agora também há os pais que são responsáveis, mas também são os pais cujos filhos 
não dão problemas, nem a nível de comportamento, nem a nível de aproveitamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 

Delta 41 17 Tenho pena que a dinâmica dos próprios pais seja muito baixa. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

355 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 47 13 os pais participem pouco. Nas reuniões da associação aparecem meia-dúzia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 53 19 O difícil é conseguir que eles venham à escola. Tem sido esse, permanentemente, o 
nosso grande desafio. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 
participam pouco 

Delta 53 20 Os outros pais têm uma desculpa da sua não participação que é a dispersão geográfica 
de aldeias, da falta de uma rede de transportes adequada que lhe faz perder 
praticamente o dia. Mas a verdade é que a grande maioria participa muito pouco. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Os pais, em geral, 

Delta 54 15 continuo com dificuldade em que os pais do 1.º ciclo vão, não sou eu, é a Associação de 
Pais. Portanto, há um afastamento entre os pais do 1.º ciclo e os pais do 2.º e 3.º ciclo, 
o que torna muito difícil depois tratar assuntos relevantes. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

participam pouco 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Por vezes a sua 
participação não é a melhor 

Delta 09 33 às vezes os pais é que ainda são piores do que os alunos e obrigam-nos a tomar 
atitudes e a abrir procedimentos que poderiam ser evitados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Por vezes a sua 
participação não é a melhor 

Delta 09 34 O presidente que está neste momento, ainda não consegui perceber bem o que 
pretende. Infelizmente, também, as pessoas usam a escola  como modo de se 
propagar, talvez na região e na política e às vezes confundem o trabalho, vêm para cá 
fazer outro tipo de trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Por vezes a sua 
participação não é a melhor 

Delta 13 48 Com os pais é como tudo, quer dizer, há aqueles pais que compreendem e...(...) Eu 
tenho aqui nesta escola quinhentos alunos, em contas redondas, portanto terei aqui 
quinhentos pais ou mil, se dobrarmos o número, pais ou encarregados de educação e, 
portanto, temos pessoas a pensar de maneiras completamente diferentes e pensam a 
educação dos filhos duma maneira diferente uns dos outros e, muitas vezes, acham que 
o filho tem sempre razão. Cada vez mais acontece isto e isto é complicado neste 
sentido: normalmente o filho tem sempre razão e diz sempre a verdade e todo o resto, 
os colegas e os pais dos outros... é assim. (...) Os funcionários, os professores, está 
tudo enganado e aí é complicado mas também tentamos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Por vezes a sua 

Delta 13 49 eu nunca fecho a porta a isso [(à sua intervenção)], pelo contrário, abro logo que é para 
tentar resolver as questões na hora. Não sou por norma indivíduo, nem eu nem os meus 
colegas, não somos órgão para levantar processos disciplinares a torto e a direito, nem 
aos miúdos, nem levantar processos de inquérito, nem nada dessas coisas, fazemo-lo 
quando é necessário. Recebemos os pais para tentar explicar, para ouvir o que eles 
dizem e para tomarmos a nossa decisão, isto a nível, a nível de relação mais pontual 
com um ou outro pai 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

participação não é a melhor 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Por vezes a sua 
participação não é a melhor 

Delta 20 34 Nós temos as regras muito bem definidas e um bocado cegas. Digo cegas, porque não 
atendemos a alguns casos pedagógicos que noutras circunstâncias podiam ser 
atendidos (...). Isto porque a pressão era de tal ordem que as pessoas não conseguiam 
resistir a pedidos de A, B, C, D e a partir de determinado momento eu tive de assumir a 
responsabilidade do 5.º ano. Portanto, se há algum problema sou eu que resolvo no 5.º 
ano que é o ano das grandes tensões. Para além dos critérios que é o ensino especial e 
os irmãos. Depois a lei cria aqui um problema às escolas que é o pôr em pé de 
igualdade três grupos: os pais residentes, depois temos os encarregados de educação 
residentes e depois temos o local de trabalho, todos em pé de igualdade. Isto cria uma 
situação muito desagradável, o que quer dizer que um pai que trabalha aqui podia ter o 
seu filho na escola e um que reside aqui podia ter de ir para outra escola. Nós no 
Regulamento Interno fizemos uma separação, separamos os pais do local de trabalho e 
da delegação de competências. Como temos um grande número, acabamos por ficar só 
pelos pais. Depois damos prioridade ao mais novo e temos uma listas que afixamos 
com toda a informação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Por vezes a sua 
participação não é a melhor 

Delta 20 35 só nos dois últimos anos é que afixei as listas com a residência dos alunos porque me 
fui apercebendo que se diz que este não mora cá e outras coisas. Então saem as listas 
e, aí, se os pais entenderem que há algo que não está bem, podem apresentar o seu 
protesto. Depois há outra luta, que é a escolha do turno, entre a manhã e a tarde. Há 
ideias fichas de que o turno da manhã é o melhor, de que a turma A ou a turma 1 são as 
melhores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.03 Dificuldades 
sentidas\Por vezes a sua 
participação não é a melhor 

Delta 49 18 A escola está a ter um peso demasiado grande na sociedade portuguesa e está a levar 
os pais a afastarem-se um bocadinho e a fazer o contrário do que devem fazer e, 
repare, isto às vezes é um círculo vicioso. Porquê? Porque como os filhos estão sempre 
na escola eles têm de interferir na escola, quando eu acho que a escola deve estar ao 
serviço dos pais mas não devem ser os pais a mandar na escola. Nós aqui temos essa 
tradição. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 21 34 A associação de pais não estava criada. Houve várias tentativas mas não houve 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\A Associação de 
Pais está a constituir-se 

ocasião de a formar. Ela está neste momento em formação, tem quase os estatutos 
concluídos, estão em aprovação, mas desta vez vai mesmo para a frente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Não temos 
Associação de Pais 

Delta 01 23 Nós não temos associação de pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Não temos 
Associação de Pais 

Delta 19 34 Teve. Nós já fizemos várias tentativas para reativar a associação e não temos 
conseguido. Penso que pode ter a ver com o facto da escola ser só secundária neste 
momento, portanto os alunos estão aqui apenas 3 anos. O primeiro ano é um ano de 
habituação, e os pais também ainda não conhecem a escola.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Não temos 
Associação de Pais 

Delta 25 29 Não tem Associação de Pais. Há uma escola do 1.º ciclo, que acabou de constituir uma 
Associação de Pais. Houve uma Associação de Pais até meados dos anos noventa. Na 
altura, isto era uma escola numa zona clandestina, eu costumo-me rir, porque naquela 
altura dizia que: “A única construção legal desta zona é a escola.” Era a única 
construção legal na zona, não havia mais nada neste local que fosse legal e, portanto, 
este facto fazia com que na altura houvesse um conjunto de problemas; havia bairros 
aqui muito complicados. Isso fazia com que os pais sentissem que podiam ter um papel 
e, portanto, eram pais interventivos e a dada altura a última associação de pais, a última 
direção, não conseguiu eleger ninguém, não conseguiram passar a pasta. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 37 14 Nós não temos Associação de Pais. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Não temos 
Associação de Pais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Não temos 
Associação de Pais 

Delta 57 24 Ando a tentar. (...) É engraçado, há duas associações que estão moribundas. Já fui eu 
que  dei o pontapé de saída há muito anos atrás para a constituição de uma associação 
e agora continua a ser o meu papel. No início deste ano juntei uma série de pessoas, 
porque eu tenho um esquema montado para o Agrupamento, que apresentei, até numa 
pequenininha federação  que seria do Agrupamento e depois saírem das dos centros 
educativos e da EB 2,3. Não pode haver uma só, porque são muitas freguesias. (...) 
Depois haveria um elemento de cada uma dela neste centro. É nessa fase que estamos. 
Espero que eles estejam a trabalhar, porque eu fiz as duas ou três primeiras reuniões e 
a partir de ali... Aí é com eles 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Não temos 
Associação de Pais 

Delta 58 21 Não temos associação de pais, infelizmente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 02 55 Há Associação de Pais desde  que a escola existe 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 02 56 no primeiro ano não houve associação de pais, mas depois, quando assumi a escola, a 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

primeira coisa que eu fiz passado dois meses foi convocar uma reunião de todos os pais 
e disse: “Olhem, eu não vos quero nada, quero só que vocês se organizem para 
fazerem uma Associação de Pais. Eu agora vou-me embora e vocês ficam-se aí a 
organizar.” Pronto, passados dois meses ou três tínhamos meses, nunca mais deixámos 
de ter, do agrupamento, agora é do agrupamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 03 27 durante alguns anos a comunidade não achava interessantes haver uma Associação de 
Pais. Ao fim de cinco, seis anos, da escola existir, eu consegui um grupo de pais, e 
desde aí tivemos sempre uma Associação de Pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 06 27 Nós sempre tivemos associação de pais e sempre tivemos um bom relacionamento 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 09 35 temos uma Associação de Pais em cada escola do Agrupamento, em cada freguesia,  e 
temos a da EB2,3 que foi uma luta também para que conseguíssemos criar os corpos 
sociais. Nos últimos anos eles estavam a participar bem mas agora houve alguns 
elementos que saíram porque os filhos saíram e houve novas eleições. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 13 50 Nós temos nove Associações de Pais. Dou-me com elas todas, reúno-me com todas e 
eles têm representação, não todas mas quase, no Conselho Geral do Agrupamento. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 17 36 Há uma associação de pais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 23 37 Tem uma Associação de Pais.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 31 28 a associação é muito boa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 34 22 Há. Quando viemos para a gestão ela já existia, mas tinha estado bastante parada 
durante muito tempo e nós tentámos que ela ressurgisse novamente. Sem Associação 
as coisas tornavam-se um bocadinho mais complicadas. (...) Há pessoas que se acham 
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externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

no direito de falar em nome de todos, quando estão é a falar em nome pessoal. Assim 
com Associação de Pais há os órgãos, as pessoas combinam estratégias, as coisas 
estão um bocadinho mais ordenadas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 35 17 É muito boa [também com a Associação de Pais]. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 36 17 Nós lutámos muito por ter uma associação de pais. Posso-lhe dizer que se temos 
associação de pais, deve-se muito, neste caso concreto, ao meu trabalho e ao trabalho 
da antiga presidente da Assembleia e daquela que se lhe seguiu. As duas últimas 
presidentes da Assembleia de Escola, juntamente, neste caso concreto mais com a 
minha pessoa porque era eu que tinha essa área, fomos quem mais lutou para 
constituirmos uma Associação de Pais. Constituímo-la. Tenho uma excelente relação 
com o presidente da Associação de Pais. Infelizmente para a escola, há uma relação 
pobre da Associação com a escola. Ou seja, quando o presidente da Associação nos 
pediu: “Ceda-nos aí um espaço porque eu quero fazer uma reunião com os pais.”, disse: 
“Com certeza”. Fez a convocatória, cedemos o espaço e disse-lhe: “Ok, eu vou lá estar 
consigo”. Estiveram sete pais presentes. Ele ficou muito desiludido e eu também. A 
partir daí, procurámos fazer convocatórias conjuntas, melhorámos um bocadinho. Mas, 
de facto, não há em sede de associação... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 

Delta 39 27 Há sim. Portanto, uma Associação de Pais, muito presente, muito colaborante. Somos 
nós que a solicitamos muitas vezes, digamos, somos nós que a chamamos ao processo 
de decisão, neste caso; quando há algum assunto que achamos que os devemos 
implicar, fazemos isso. Por exemplo: a escola tem tido obras sistematicamente que se 
vão atrasando e vamos procurando que a Associação de Pais esteja connosco neste 
processo todo. Agora, eles regra geral têm bem presente o que é que deve chegar-nos, 
digamos assim, e o que deve ficar para os diretores de turma e para os professores. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

363 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

de Pais Regra geral, os assuntos que nos chegam são aqueles assuntos, que de facto são mais 
melindrosos de trabalhar. Muitas vezes os pais até nos colocam as questões, não é no 
sentido de querer que penalizemos algum professor ou que tenhamos uma atuação, 
digamos, por exemplo, em termos de disciplina com os professores, mas é mais no 
sentido de alertar para aquilo está acontecer e que deve ser alterado, nessa perspetiva 
colaborante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 44 16 a Associação de Pais aqui tem um papel muito importante. (...) Já tive duas associações 
de pais. (...) Portanto, tive uma primeira de apoio incondicional, mas de pouco apoio 
educativo, e tenho agora uma associação de pais que, praticamente, faz tudo para 
complicar a vida ao Agrupamento. Não sei o que é que é melhor, porque uma, se calhar, 
leva-nos a um certo relaxamento e a outra mantém-nos demasiado alerta, o que 
também nos desgasta imenso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 45 19 tem três associações de pais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 45 20 Nós, antes de sermos agrupamento, tivemos uma associação de pais aqui na escola 
que era muito dinâmica a todos os níveis, colaborava imenso e foi muito bom na altura. 
Desde que somos agrupamento, também já tivemos fases em que a associação de pais 
daqui foi muito dinâmica, mas isto tem a ver com as pessoas. Umas vezes, uns são 
mais dinâmicos, outros são menos dinâmicos, e nos últimos anos efetivamente tem 
estado a esmorecer um bocadinho. Quando nós tentamos formar uma única, não 
querem, porque eles dizem que os problemas do 1.º Ciclo, são diferentes do 2.º Ciclo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 45 21 Há em duas escolas do 1.º ciclo e não representam o 1.º Ciclo. Representam as suas 
escolas. Acho que está muito arreigado àquela situação, (...) não se consegue mudar 
isso. 
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externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 46 14 Tenho em todas as escolas e estou agora a tentar fazer uma associação do 
Agrupamento para haver uma melhor articulação entre as várias associações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 48 21 Temos uma boa associação de pais, estável, sempre tive associação de pais. Eles 
sempre trabalharam muito bem com o Conselho Executivo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 50 18 existe Associação de Pais, do Agrupamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 

Delta 50 19 Digamos que os pais, todas as organizações associativas neste momento sofrem 
problemas, enfim, de conseguir captar pessoas que tenham espírito coletivo. Portanto, 
não é muito participada a Associação de Pais, mas, no entanto, nós temos uma boa 
relação com a Associação de Pais. Portanto, os que existem, eles tem acento nos 
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e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

órgãos e participam. Quando nós temos algum assunto assim mais premente para 
resolver, chamamos a Associação de Pais, da mesma forma a Associação de Pais 
também se dirige sempre que existe alguma questão por resolver, também nos 
contacta. Nós estabelecemos uma reunião mensal, devo dizer que não está a ser 
cumprida por incompatibilidades, muitas vezes, de parte a parte. Mas a ideia é 
reunirmos periodicamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 53 21 Há uma associação de pais constituída e temos aí um ótimo relacionamento, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 54 16 Do agrupamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.01 Com os pais 
e a Associação de 
Pais\02.02.04.01.04 O 
associativismo\Temos Associação 
de Pais 

Delta 60 16 Sim, sempre teve, pelo menos desde o tempo em que eu estou na gestão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 05 22 A minha relação com o poder autárquico, está a ser, digamos assim, má. Isto começou 
exatamente com aquela questão que eu lhe disse há pouco, com a questão da fusão 
das outras escolas. 
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externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\A 
relação é má 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\A 
relação é má 

Delta 10 38 Às vezes tenho relações tensas com a Câmara, sobretudo com os técnicos, mas eles 
votaram em mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\A 
relação não é muito direta 

Delta 09 36 Normalmente os presidentes de junta, cada um quer mas é só para os seus, não quer 
saber dos do lado. Se ele tem o equipamento é para os seus, não é para ser utilizado 
pelos do lado e o outro presidente também não quer que vão utilizar o equipamento do 
vizinho do lado que é para não se dizer que ele não o tem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\A 
relação não é muito direta 

Delta 09 37 Nós neste momento não temos uma relação muito direta. Houve uma troca de cores na 
autarquia, o que para nós é indiferente porque não estamos preocupados com as cores 
que a autarquia tem. Mas temos tido uma boa troca de interesses, mais agora do que 
antes. Não que este agora agrade mais em termos políticos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 01 24 As relações com a Autarquia são boas. Já estive na Autarquia e a relações eram boas, 
até agora. Portanto, a Autarquia agora mudou de cor política e pronto... mas eram boas, 
mesmo. Eram boas até agora e continuam a ser boas. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 03 28 São ótimas. Eu não sou do partido e eles sabem disso. Portanto eu sou uma pessoa 
situada à esquerda, durante anos, a autarquia, os autarcas eram do partido socialista, 
mas nestes dois últimos mandatos são uma coligação PSD-CDS. Talvez porque eu não 
sou de cá, não me meto na vida partidária do concelho, nem da freguesia e, portanto, 
tento respeitar as suas orientações e, desde que haja respeito por aquilo que é a 
combinado ao nível do que deve ser o funcionamento de um Agrupamento, corre tudo 
bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 03 29 O presidente da junta de freguesia daqui é do partido socialista, tenho as melhores 
relações com ele e as melhores impressões dele, é um presidente da junta cinco 
estrelas. Noutra freguesia aqui perto é também do partido socialista, também não tenho 
absolutamente nada a dizer, na colaboração com as AEC’s não há problema nenhum. 
Nas outras freguesias mais distantes, que são do PSD, também não tenho problema 
absolutamente nenhum, nenhum quiproquó. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 03 30 sempre que há alguns problemas de pais, que se vão queixar porque o portão é fechado 
ao fim de um quarto de hora e vão fazer queixa ao presidente da Junta e ele me vem 
pôr a questão: “Ó sôtora, o portão devia estar aberto mais tempo.” Eu explico que o 
problema do porteiro prende-se com questões de segurança e que o portão deve ser 
fechado em todas as escolas, ao fim de X tempo. Depois toca-se à campainha, quando 
se chega atrasado para trazer o seu filho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 03 31 com os autarcas não tenho absolutamente nenhuma questão 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 

Delta 04 19 na autarquia, eu não quero saber de que partido é a pessoa que está à frente, quero 
saber é se é válida, competente, se pode ser uma mais-valia para a escola. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 06 28 Sempre foram excelentes. Mesmo com diferentes partidos. A autarquia não tem nada 
que se queixar de mim ou eu da autarquia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 06 29 Sempre existiu. Já lá esteve o PSD, agora está o PS e sempre existiu essa cooperação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 07 47 Com a Junta de Freguesia também temos um bom relacionamento e o presidente 
também faz parte do nosso Conselho Geral. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 08 37 Nós temos uma muito boa relação com a Câmara Municipal. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 10 39 Sim, muito estreita, pela sensibilidade que a autarquia também tem para os problemas 
da Educação. Mas é fácil trabalhar-se com eles e a aritmética é uma coisa muito 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

simples. Nós temos cerca de mil e oitocentos alunos e se multiplicarmos isto por pais e 
mãe, dá três mil e seiscentos votos, mas e contarmos com os avós e se fizermos uma 
média a três pessoas, vai para os doze mil votos. Não há família nenhuma aqui no 
conselho que não tenha uma criança no pré-escolar ou no 1.º ciclo, portando é uma 
questão de troca. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 12 30 Eu acho-as ótimas.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 14 32 Inicialmente tinha uma relação muito afastada. Depois ficou com as competências do 1.º 
ciclo e as coisas começaram a ser diferentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 15 33 Há também uma relação próxima com a autarquia? 
Há, sempre houve. 
P.: É uma relação eu foi promovida pela escola ou foi mais da iniciativa da autarquia? 
Foi mais promovida pela escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 15 34 quando era Assembleia de Agrupamento e de Escola, a Câmara delegou sempre nas 
juntas de freguesia a representação nas diferentes Assembleias e tivemos sempre uma 
ligação. Depois também no pelouro da cultura da junta de freguesia esteve durante 
muitos anos uma professora do primeiro ciclo de uma das nossas escolas. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

370 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 17 37 eu tenho uma boa relação com a junta de freguesia. Tenho a preocupação de mesmo 
quando faço aqui qualquer coisa, quando foram as comemorações dos 25 anos desta 
casa, quando é o jantar de Natal, tenho a preocupação de os convidar, para eles 
estarem presentes e tenho sempre muito gosto que eles estejam. Se não estão não fico 
melindrado por não aparecerem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 18 22 Também tive sempre um bom relacionamento, (...) nunca houve problema. Nem com a 
antiga Câmara que era socialista nem com a atual que é PSD. Temos tido sempre um 
bom relacionamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 19 35 Bom, nós somos uma escola secundária, e a autarquia não tem responsabilidades em 
relação a nós. No entanto, posso dizer que, embora os apoios não sejam muito grandes, 
até porque, tanto quanto sei, a autarquia está também um pouco endividada, mesmo 
assim temos obtido alguns apoios especialmente logísticos. Nós temos tido muitos 
exemplos desses, temos sempre conseguido praticamente tudo aquilo que 
pretendemos. Portanto, temos uma relação, daquilo que está ao alcance da Câmara, da 
nossa autarquia, excelente. Por exemplo, neste momento, a autarquia disponibilizou-nos 
um pavilhão praticamente a tempo inteiro durante a manhã, sem qualquer custo. Aliás 
acho que a nossa autarquia se preocupa e está atenta às questões da Educação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 20 36 São ótimas (...). Eles têm uma relação próxima connosco  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 21 35 É ótima, desde já há alguns anos. Já desde 84/85, quando eu exerci a gestão na escola 
secundária, o vereador da cultura teve a iniciativa de fazer reuniões periódicas com os 
elementos da gestão das várias escolas aqui da zona e, a partir daí, foi criando este 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

hábito que se prolongou por estes anos todos. Durante estes vinte e tal anos temos tido 
reuniões entre os executivos e o colega da cultura. Há uma relação muito próxima, 
quando a câmara quer fazer qualquer coisa consulta os executivos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 23 38 São boas relações. Esta autarquia tem-se disponibilizado para trabalhar connosco, para 
contribuir com vários apoios e, portanto, tem sido um trabalho profícuo. (...) Tanto a 
Câmara como a Junta de Freguesia, estão disponíveis para participar em todos os 
nossos eventos e nas nossas atividades, para contribuir para resolver problemas ao 
nível de problemas logísticos importantes como, sei lá eu, esgotos, luz, eletricidade, 
portanto problemas que vão surgindo ao longo dos tempos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 24 29 A escola tem uma relação que é bem vista pela comunidade, foi uma coisa que a 
freguesia quis. O atual presidente da Câmara era o presidente da Junta da altura, 
trabalhei com ele muitos anos e fomos construindo uma dinâmica muito boa. Ele 
também era professor e o reconhecimento da escola não foi difícil. A escola está a 
comemorar os cinquenta anos e as comemorações são feitas em comum com as 
Associações de Pais e com a Junta de Freguesia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 25 30 Temos relações extraordinárias com o departamento de Educação, que tem tido um 
papel muito bom. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 25 31 acho que, genericamente, conseguimos construir um patamar e um espaço de 
confiança. A autarquia tem sido em todo este trabalho tem tido um papel extraordinário. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 25 32 Tem sido um parceiro, um parceiro excelente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 25 33 para este trabalho de construção do Projeto Educativo, pedimos a ajuda da autarquia. 
Eu próprio, entretanto, fui convidado, isto já é, digamos assim, é um exemplo da boa 
articulação que existe com a autarquia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 25 34 há aqui laços de confiança muito grandes que foram criados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 26 20 São ótimas. Nós temos duas juntas de freguesia aqui próximas, com as quais temos a 
melhor relação. A Câmara, por exemplo, conhece-nos porque pôs aqui o seu vereador 
da Educação como membro do Conselho Geral e as duas freguesias têm os seus 
presidentes como membros do conselho geral. Eu sou membro do conselho Municipal 
de Educação também. Isto também leva a que esta relação com a autarquia seja muito 
forte. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 

Delta 27 28 A relação com a autarquia é boa. Ela disponibiliza sempre verbas muito significativas 
para o desenvolvimento das atividades de complemento curricular. Este ano estão um 
bocado atrasados mas a verba para as atividades de complemento curricular, 
nomeadamente visitas de estudo, festas, etc. foram de treze mil euros. É uma verba 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

significativa porque dá quase para fazer as visitas de estudo dos alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 27 29 eu não sou da fação política da autarquia. É o PSD que manda aqui e não sou dessa 
fação. Vou-lhe dizer que tenho uma relação excelente com o senhor presidente da 
Câmara e ele sabe que eu não sou do partido dele.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 28 29 As relações com a autarquia são boas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 29 31 com a Câmara também não são más 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 31 29 no dia vinte de junho fui contacta pelo telefone, por volta das quatro da tarde, por parte 
da secretária do senhor diretor regional, dizendo que estava a ser convocada, isto era 
uma 5.ª feira, para uma reunião na 2.ª feira às quatro e meia da tarde na direção 
regional. Disse que gostava de levar as reuniões preparadas e que gostava de saber o 
conteúdo da reunião. Disseram-me que era reorganização da rede escolar. Entretanto, 
porque tinha cá o presidente da Câmara a almoçar, nós temos uma relação próxima, por 
isso é que eu à bocado me ri, estava cá eles e dois vereadores a almoçar connosco. Eu 
telefonei logo para a Câmara e disse: “Eu preciso de saber com quem é que me vão 
agrupar.” E foi a Câmara que me disse: “Espere que isso é um equívoco porque não é 
essa a ideia que nós temos. Fique descansada porque nós ainda hoje telefonamos e vai 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ver que amanhã é desconvocada.” Às oito da noite tinha o assessor do vereador a 
telefonar-me a dizer-me que amanhã ia ser desconvocada. No dia seguinte, às nove e 
meia da manhã, estava eu no Conselho Pedagógico e ligaram a desconvocar: 
“Desculpe doutora, foi um equívoco.” Está a ver? É bom termos esta proximidade 
porque quando não são uns são os outros que nos salvam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 32 17 Muito boa. Quer com a junta de freguesia, quer com a Câmara. Com a Câmara foi 
sempre muito boa, mesmo. Com a junta de freguesia era quase Inexistente até há meia 
dúzia de anos, até porque estamos numa secundária, não havia aquela a noção de 
partilhar. Mas agora, como o presidente da Junta está no nosso Conselho Geral, por 
indicação da Câmara, pronto... Eu já conhecia o senhor de antes, como pai de um 
antigo aluno nosso que foi presidente da associação de estudante, um ex-aluno de que 
nós gostamos muito. Portanto, temos uma boa relação, ele tem muita disponibilidade 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 32 18 Agora com a Câmara, posso dizer, por exemplo, que os trinta e cinco anos da escola 
foram no dia de inauguração do Imaginário, da abertura do Imaginário deste ano, e no 
entanto, o presidente da Câmara, apesar andar de muletas porque foi operado ao 
menisco, fez questão de vir cá (...). Veio e trouxe a vereadora que é uma antiga colega 
minha, de presidência. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 33 21 Muito boa, muito boa. Eu sei que isto é uma realidade também diferente das outras 
porque é pequeno e sendo pequeno tem outra dimensão, tem outra maneira de se gerir. 
Também tem a ver com o temperamento das pessoas, isso também acho que é 
importante, no fundo as coisas têm que ter uma cara e, tanto na Câmara, como na Junta 
de Freguesia, sem dúvida que tenho sido acarinhada e dão muito valor àquilo que eu 
vou fazendo. Isso também é gratificante, senão, não me tinha candidatado a Diretora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 34 23 Também são boas. Nós a propósito do 1.º ciclo fazemos reuniões. Não têm nenhum 
protocolo connosco, mas pronto, as relações são boas. (...) [Há] bastante [interligação], 
quer na parte pedagógica, através das iniciativas que temos com a Câmara, quer depois 
nas reuniões que temos com a Câmara. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 35 18 A nossa relação com a autarquia é muito boa porque a vereadora da Educação é 
professora, tem articulado, bem com a Escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 36 18 Com a autarquia temos muito boa relação, aliás sempre tivemos muito boa relação com 
a autarquia, independente até da cor partidária, porque a nossa autarquia, já teve aqui, 
desde que eu cá estou, já há uns bons anos, teve duas cores. Nós estivemos muito bem 
com uma e estamos muito bem com a segunda, portanto, temos conseguido manter 
uma excelente relação com a autarquia. É através da Junta de Freguesia, não da 
Câmara mas Junta de Freguesia, exatamente. Eu faço parte, inclusive, do Conselho de 
Educação da Junta e faço parte de um Conselho mais vasto, aqui da zona, também 
promovido pela Junta. E portanto, temos uma boa relação, a junta procura que nós 
tenhamos participação. Em termos de órgãos temos uma boa participação 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 37 15 Eu já apanhei três ou quatro vereadores diferentes, uns de um partido e outros de outro, 
mas isso não interessa. Essencialmente, depende da sensibilidade de cada um. (...) A 
vereação é do mesmo partido da anterior, mas a pessoa que está é completamente 
diferente da anterior e a sensibilidade para a Educação varia também. Portanto, não tem 
nada a ver tanto com a cor partidária mas sim a ver com a pessoa. As relações com o 
município têm sido muito boas até por uma razão muito simples: a pessoa que está lá 
apostou muito na Educação e este presidente da Câmara também apostou muito na 
Educação (...). Tem sido feito muito pela Educação, quer em termos de instalar nas 
escolas de 1.º ciclo as atividades de enriquecimento curricular, quer através das 
refeições, do inglês para toda a gente. Mesmo em termos financeiros tem transferido 
para o Agrupamento verbas que são mais que suficientes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 

Delta 38 16 Não temos dificuldades nenhumas. A autarquia também tem tido sorte porque a anterior 
presidente da Câmara tinha sido professora aqui na escola, o presidente atual foi meu 
aluno e o vice-presidente é meu colega. Tem havido proximidade. A governadora civil é 
a anterior presidente da Câmara e, como disse, foi da minha escola. Institucionalmente, 
não tem havido qualquer problema, apesar de não sermos da mesma cor política. Tudo 
aquilo que eles precisam, e que eu posso fazer, faço. Tudo aquilo que a escola precisa 
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relações são boas e próximas eles dão.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 39 28 Nestes anos que passei pela escola, já tenho relação com dois presidentes da Câmara, 
digamos assim. Tanto um como outro merecem-me as melhores referências porque 
sempre demonstraram, dentro das possibilidades, a maior abertura e colaboração com a 
escola. Apesar de ser uma escola secundária tem alunos do 3.º ciclo, mas é uma escola 
secundária. Nós não notamos essa diferença de tratamento, chamemos-lhe assim. É 
evidente que a escola também está lá para dar quando é preciso, sei lá, quando a 
autarquia precisa de instalações, quando precisa de equipamentos, quando precisa de 
ajuda para isto ou aquilo, nós também estamos; fazemos um esforço para estar 
presentes porque é a forma de interagirmos e não estarmos só a receber, também 
temos que dar, como é evidente. As relações, de facto, são muito, muito cordiais, muito 
corretas, muito colaborativas, chamemos-lhe assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 44 17 Com a autarquia, hoje é impensável, à semelhança do que se fez, as autarquias têm 
que ter um papel mais determinante e nada se pode fazer sem a autarquia, porque a 
autarquia já quase condiciona ou alavanca praticamente tudo. 
P.: Portanto, tem essa colaboração também com a autarquia? 
Naturalmente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 45 22 A relação com a autarquia é muito boa, é uma relação de cooperação, embora não 
encontramos na autarquia, sempre as respostas que nós gostaríamos de ter, por razões 
diversas. É assim: quando os engenheiros são poucos é difícil dar resposta às situações 
e nós precisamos efetivamente de algumas coisas. Sabemos a autarquia não nos pode 
resolver os problemas porque não tem capacidade de pessoal nem capacidade 
financeira para poder resolver, mas é uma relação de cooperação. Nós percebemos o 
problema da autarquia e tentamos conciliar pronto, vamos lá a ver…com os meios que 
temos, como é que conseguimos fazer da melhor forma. Eu devo dizer que com todas 
as pessoas da câmara de diversas áreas nos relacionamos bem, todos sem exceção. 
Acho que há boa vontade de ajudar a resolver problemas, mas há falta de meios. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 

Delta 47 14 Com a autarquia são excelentes. Houve uma altura, aqui há uns anos, em que deixou 
de ser CDU e passou a ser PS e a postura mudou radicalmente. Anteriormente havia 
sempre aquela postura de dizer que o ensino secundário não tem nada a ver com a 
autarquia e se precisávamos de alguma coisa levávamos sempre um não. Depois, a 
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autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

relação passou a ser outra e a autarquia perguntou-nos o que é que a escola precisa e 
ajuda-nos em projetos da escola e dão-nos anualmente dez mil euros. Mas, apesar 
disso, ainda nos ajudam, há uma disponibilidade total. Recentemente, lá em baixo o 
pavilhão novo, o cine-teatro, também nos disponibilizam o cine-teatro. Por exemplo, 
agora vai haver o dia do diploma e já temos a sessão lá marcada. Depois, por exemplo, 
os jogos desportivos escolares com todas as escolas do concelho, alguma escola 
organiza e durante três dias as escolas todas convivem e competem umas com as 
outras em várias modalidades. Isso é promovido sempre entre a Câmara e as escolas. 
Depois também há uma feira bienal de mostra de projetos educativos em que todas as 
escolas estão lá presentes em pavilhões. E outras, o corta-mato concelhio, há uma série 
de atividades, a mostra de teatro concelhio, a colaboração com a biblioteca. Há uma 
colaboração muito grande entre a autarquia e a nossa escola e também com as outras 
escolas do concelho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 48 22 Damo-nos muito bem com a autarquia e com a junta. Estamos representados na rede 
social de forma pró-ativa, com atividades, participamos nas deles e eles nas nossas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 49 19 É excelente, (...) de muita proximidade. 
. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 

Delta 50 20 Nós temos uma relação muito próxima com a autarquia (...). Digamos que muitas vezes, 
aqueles que os limites, onde é que é a área de influência da autarquia e a nossa área 
de influência, quase que se esbatem. Pronto, temos a vantagem de ter uma Câmara 
muito, mas muito colaboradora, em que nós apresentamos as questões, problemas, e 
da mesma forma a autarquia também apresenta questões e nós vamos ver o que é que 
cada um pode dar para resolver aquele problema, independentemente de ser da 
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relações são boas e próximas competência ou não ser da sua competência. Isto ao nível de gestão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 51 23 eu sou oposição da autarquia mas conhecemo-nos há tantos anos que isto já é... são 
relações próximas. Nas secundárias, o apoio que a autarquia dá é um apoio muito 
reduzido porque eles também não têm a responsabilidade, nem têm recursos. Agora na 
vice-presidência da Câmara, até está um professor desta escola que se radicou 
profissionalmente no concelho pela minha mão, de quem eu fui madrinha de casamento, 
que entrou para o conselho diretivo quando o outro presidente se aposentou (...) e, 
portanto, dou-me necessariamente bem com ele. O presidente da Câmara, que também 
era professor, nunca foi cá professor, mas conhecia-o por ser de conselhos executivos, 
e casou na minha freguesia. É da minha idade, um jovem da minha idade. Em termos 
institucionais damo-nos bem e em termos pessoais também, para além das diferenças 
políticas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 53 22 A relação com a autarquia é boa. Repare que como isto é um meio pequeno nós não 
temos aqui muitas forças vivas locais, com algum dinamismo é o centro de saúde, são 
os bombeiros, é s Santa Casa da Misericórdia, é a GNR, tudo instituições com quem 
temos protocolos. Mas trabalhamos Muito mais diretamente, e cada vez mais, com a 
autarquia. A prova que o relacionamento com a autarquia é bom é a de que este 
Agrupamento foi já um daqueles que transferiu as suas competências no âmbito do 
parque escolar e do pessoal não docente, em janeiro de 2009, para a autarquia. Esta foi 
uma decisão da administração central mas na qual a autarquia quis ouvir a minha 
opinião. (...) Achei [curioso], mas eu faço sempre isto, quando não concordo com 
alguma coisa digo sempre à autarquia, neste caso, ou à tutela. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 55 23 As relações com a autarquia são muito boas. O vereador da educação é um antigo 
colega nosso, foi presidente do conselho diretivo durante vinte anos. Já era presidente 
quando eu já era aqui e tínhamos uma relação de proximidade, de amizade, uma 
relação próxima de cumplicidade. É uma pessoa que sabe os problemas das escolas e 
que está agora na autarquia. Pronto é uma posição política, naturalmente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 

Delta 57 25 As relações com a autarquia são boas. É assim, eles sabem os limites deles e eu sei os 
meus. A única coisa que lhes peço sempre, encarecidamente, é que não tentem  passar 
os meus, para o lado de cá, que é uma tendência. Nós aqui não temos transferência de 
competências, e mesmo que tivéssemos. Nem sempre é fácil o poder político entender 
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autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

que a parte pedagógica é uma área relativamente à qual eles não devem ter qualquer 
tipo de interferência, a não ser de sugestão, de aconselhamento e no caso de 
conhecimento de melhores práticas. (...) Há elementos aqui da escola que fazem parte a 
tempo inteiro da Câmara. Os presidentes também são praticamente tudo gente que 
conheço desde sempre. Não tem havido problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\As 
relações são boas e próximas 

Delta 60 17 Temos uma belíssima relação. A autarquia não tem qualquer obrigatoriedade de apoiar 
a escola secundária, mas temos uma belíssima relação, quer com a autarquia, quer com 
a junta de freguesia. temos um problema qualquer e a junta de freguesia vem cá e 
resolve problemas: do passeio, de uma estrutura qualquer. Temos uma belíssima 
relação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\Cordial 

Delta 54 17 Na autarquia temos lá agora um colega que saiu da direção duma escola. Portanto, em 
termos pessoais, digamos que a relação com a autarquia é boa.. Em termos de cultura 
autárquica para a Educação, a Câmara nunca teve uma cultura de Escola. (...) Embora 
haja uma carta educativa, embora haja reuniões nesse sentido, é tudo muito formal e 
pouco prático. Enquanto nós vamos por exemplo, a um concelho aqui ao lado e há uma 
cultura de Escola dentro da própria autarquia, em que eles não estão à espera de 
receber nada, dão à escola porque acham que é o seu dever, que é a sua obrigação, 
aqui não há isso, não houve essa cultura ao longo destes anos. Se o nosso colega 
pensa mudá-la não sei, mas também ainda não teve a oportunidade para o fazer. [Ele] é 
o vice-presidente da Câmara e tem a seu cargo a parte da Educação. A relação é 
cordial, mas digamos que nós não sentimos por parte da autarquia uma grande vontade 
de investir em termos económicos nas escolas. Para já porque não devem ter dinheiro 
porque a autarquia está a passar algumas dificuldades e, por outro lado porque é essa 
cultura que falta existir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\Distantes 

Delta 22 22 Temos que distinguir dois níveis, em abono da verdade: com a senhora presidente da 
Câmara evito os contactos, evito as presenças e não tenho contactos. Nunca houve 
grande colaboração porque ela sempre entendeu que, sendo uma escola secundária se 
deve socorrer, sobretudo do ministério da educação e que ela se tem de preocupar com 
as outras escolas. Depois, em termos pessoais, não faço grande avaliação da pessoa, 
por motivos que eu cá tenho. Não tenho grande predileção pela pessoa e trato 
institucionalmente tudo com o senhor vereador que tem o pelouro da Educação. Temos 
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um relacionamento perfeitamente normal, penso eu, entre o Diretor desta escola e o 
senhor vereador, mas temos muito poucas questões para tratar. 
P.: Portanto, não há um trabalho de parceria com a autarquia. 
Não, não há 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\Distantes 

Delta 42 17 A autarquia em relação às escolas secundárias tem uma política de um grande 
afastamento. Ligam-nos pouco; a verdade é essa. Mesmo para nos darem mil euros por 
ano atafulham-nos, temos que mandar para lá uma data de coisas… Por causa de mil 
euros? Fiquem lá com os mil euros e deem-nos às escolas básicas. Não nos ligam 
nenhuma, ligam-nos pouco. A última vez que veio cá à escola um presidente da Câmara 
foi em 1997, foi o que estava antes deste, e foi um investimento pessoal. Eu convidei-a 
e ela veio. Eu acho que nem o vereador da Educação. Eu acho que eles nem sabem 
onde é que a escola fica… Aqui para a Câmara, escolas são as do ensino básico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\Estão a 
voltar à normalidade 

Delta 58 22 Agora com a autarquia, porque a autarquia mudou, de facto depois de perceber o que 
se estava a passar, depois, penso eu, de ter tido consciência do erro que cometeu, as 
coisas começaram, desde há um ano e meio, a voltar ao normal. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da 
relação\Independência para evitar 
contaminações políticas 

Delta 07 48 O meu relacionamento com a autarquia é um relacionamento de proximidade q. b. Isto 
que fique bem claro, não que tenha nada a opor-me, nem eles, mas porque acho que a 
escola tem que manter ainda... Como é uma escola secundária, não tivemos 
transferência de competências, enquanto isto se mantiver assim, que pelos vistos vai 
ser por pouco tempo, mas enquanto se mantiver assim, eu acho muito mais saudável 
para a escola esta independência, a todos os níveis (...) E quando falo em 
independência, falo independência inclusivamente independência política, partidária, 
etc. Enquanto eu conseguir manter a minha escola totalmente independente destes 
poderes políticos autárquicos. (...) Há um enorme risco e há um enorme desafio... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 

Delta 07 49 as escolas têm que se pautar sempre por critérios de índole pedagógica, que muitas 
vezes não são aqueles que são os mais simpáticos nem  aqueles que trazem mais 
votos para a comunidade. 
P.: Sim mas um autarca pode perceber isso e deverá perceber isso. 
Sim, mas não é o mais importante, provavelmente para ele. 
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Caraterísticas da 
relação\Independência para evitar 
contaminações políticas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da 
relação\Independência para evitar 
contaminações políticas 

Delta 07 50 O Diretor tem todo o direito em ser filiado, em ser partidário, mas também tem todo o 
direito de não o ser e também tem todo o direito de querer manter essa liberdade, essa 
autonomia e essa não filiação a A, B ou C. E, portanto, é neste sentido que eu acho que 
nós devemos ser respeitados. A nossa independência deve ser respeitada.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\Não há 
relação 

Delta 16 29 Como é a relação com a Câmara, para além da representação no Conselho Geral 
Transitório? 
Não existe. 
P.: Não existe? 
Não existe, ponto final. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\Não há 
relação 

Delta 16 30 eu acho que a Câmara nunca investiu muito nisso e também pelas característica da 
cidade, que tem muitas escolas e nunca houve essa proximidade. Já tivemos um 
departamento da Educação e da Juventude que foi mais próximo porque tínhamos uma 
responsável que contactava connosco. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\Não há 
relação 

Delta 16 31 há um certo distanciamento entre a autarquia e a escola? 
Sim, podemos. Há, claro que há.  Eles agora não nos dão resposta quando eu pergunto 
se a Câmara tem alguma coisa em que nos possa ajudar. Tu tento perceber através 
deles qual é a ação e não noto, no dia a dia, a ação da Câmara junto das escolas. Mas 
acho que isto também acontece porque eles estão muito solicitados pelas escolas do 1.º 
ciclo e até ao 9.º ano porque elas dependem deles. São os funcionários, são as 
atividades de enriquecimento curricular. São tantas as escolas que eles têm que para as 
secundárias não sobre nada. Eu também os desculpo por isto. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\02.02.04.02.01. 
Caraterísticas da relação\Pioraram 

Delta 31 30 pioraram, desde que se tornaram institucionais, ou seja, neste momento a autarquia é 
nossa tutela [porque pertence ao Conselho Geral]. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 04 20 uita parceria. Nós temos férias desportivas nos períodos de interrupção letiva em que 
eles nos põem aqui espaços e temos uma adesão de um número significativo de alunos, 
cedemos espaços à autarquia, fazemos serviços e eles cedem-nos outras coisas. 
Contribuímos para o programa cultura da cidade com as nossas atividades, com as 
nossas produções: produzimos conteúdos multimédia para várias instituições, para os 
museus. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 08 38 a Câmara tem-nos ajudado em muito do que é a nossa atividade, isto é, até no que diz 
respeito ao edifício tem sido parceiro do governo no encontrar de uma solução para esta 
situação. Quer ao nível de coisas tão simples como a inauguração duma rua que tenha 
o nome dum compositor em que os nossos alunos estão presentes para poder fazer um 
pedaço de música. Inclusivamente, ao fazermos parte da programação regular do 
pelouro da cultura para questões de natureza cultural 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 12 31 Nós fornecemos serviços à autarquia e ela fornece-nos serviços a nós. Cooperamos em 
atividades culturais, que as que a autarquia desenvolve, quer depois com a autarquia 
nas nossas. Não vejo como é que seria possível fazer mais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 14 33 É uma boa parceira, está a perceber a importância e da imagem social que a escola 
está a ter, só que o que esperamos da autarquia são os recursos e eles não têm; está 
quase a falir, teve de pedir um empréstimo de quinze milhões de euros para poder 
pagar aos fornecedores principais e não tem recursos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 21 36 as atividades de enriquecimento curricular são feitas em parceria entre a Câmara e as 
escolas. Há essa colaboração desde já há muitos anos. 
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atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 25 35 Criámos um protocolo, que tem uma base de cálculo, digamos assim, que está dividida 
por várias áreas: a área pedagógica, a do expediente e limpeza, a área de pequenas 
manutenções, de espaços verdes... Portanto, há um conjunto de atribuições, há um 
cálculo anual e a autarquia, semestralmente, faz uma transferência de verbas e no final 
do ano presta-se contas. Portanto, para além da questão da gestão pedagógica das 
escolas, no caso aqui da Câmara, é um caso muito específico, nós temos esta 
atribuição, isto é, eu estou a gerir as escolas do 1.º ciclo, efetivamente. Isto é, se há um 
vidro que se parte, se é preciso pintar a escola; agora, por exemplo estou a fazer o 
lançamento de um concurso para reparação das coberturas de uma escola que está 
com infiltrações. Portanto, fui eu que pedi à arquiteta que fez o projeto da escola, 
inicialmente, para me fazer um projeto de intervenção, sou eu que faço os concursos. 
Depois aquilo está pronto, como aquilo é extra protocolo, mando para a Câmara as 
propostas e eles levam a reunião de Câmara. Se é aceite e há verba para isso eles 
dizem-me ok, avance, e transferem-me as verbas mediante as faturas que eu 
apresento. Essa gestão somos nós que a fazemos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 28 30 Nós temos um protocolo com a Câmara Municipal 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 28 31 é a autarquia que manda no teatro-circo e, portanto, são muito boas. Todos os anos 
lançamos em conjunto com a autarquia o mês da música. No dia 1 de outubro celebra-
se o Dia Mundial da Música mas fazemos um programa para o mês todo. É um 
programa relativamente simples porque é feito cá na escola e a autarquia traz cá os 
alunos das escolas do 1.º ciclo do concelho, para que haja um contacto com a música 
clássica ao vivo. Há este intercâmbio. Depois, tomamos parte em vários momentos 
culturais da cidade, designadamente no Dia Mundial do Turismo que a câmara promove, 
com diversas facetas que vão desde o folclore até à música clássica. Como o pelouro 
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da cultura, para além do teatro-circo, temos alguns momentos ocupados por nós. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 33 22 esta questão dos professores das AEC, eu sempre fiz os contratos com eles, sempre fiz 
e (...) era, inclusiv, nomeada na Assembleia Municipal como uma prática importante de 
ser realçada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 36 19 procuramos incentivar a junta a ter um conjunto de atividades que sejam feitas na 
escola. Há várias atividades, que são feitas na escola um congresso, por exemplo, é 
uma das atividades que foi feita na nossa escola. Procuramos trazer um pouco essa 
parte da comunidade, nomeadamente junta de freguesia ou através do outro órgão, o 
que é o Conselho aqui da zona de que lhe falei, onde estão representadas todas as 
forças vivas da freguesia. Há um ciclo de reuniões mensais, essas reuniões são na casa 
de cada um dos conselheiros e é uma forma também de nós darmos a conhecer 
também a nossa casa, a nossa escola 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 44 18 somos reconhecidos também porque logo no primeiro ano que tivemos a associação 
desportiva, a Câmara delegou em nós, em detrimento dos clubes tradicionais, uma 
representação num torneio no sul de França, também para assinalar um protocolo de 
geminação com uma cidade do sul de França. Eles delegaram no clube da escola, na 
escola, essa representação da cidade. Depois também colhemos alguns benefícios, 
alguns frutos, do nosso posicionamento e da nossa abertura aquém e além fronteiras. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 49 20 a Câmara solicita-nos, nós solicitamos a Câmara e, normalmente, isso acontece 
bastante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 

Delta 50 21 o nosso plano de atividades, integra as atividades que da autarquia: desportivas, 
biblioteca, culturais, do centro Ciência Viva, do parque ambiental. Portanto, as 
atividades já constam no nosso Plano Anual de Atividades e o contrário também, outras 
atividades que nós dirigimos à população são integradas nas atividades da Câmara. E 
isto, se calhar, porquê? Porque somos o único agrupamento do concelho. Porque é um 
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relação\Protocolos e parcerias pequeno concelho e é completamente, digamos, significaria um desperdício nós 
estarmos a dirigir atividades semelhantes para a mesma população. Portanto, ficam 
muito mais enriquecidas se uma atividade como, por exemplo, uma atividade desportiva 
que é promovida pela câmara, é divulgada por nós, com os nossos alunos, em que nós, 
nós escola e professores de educação física, acompanhamos e acaba por ser muito 
mais fácil. Por exemplo, com outra atividade que é promovida e patrocinada pela 
câmara e pela Casa Memória Camões, por altura de 10 de Junho, passa-se o mesmo, 
faz também parte do nosso plano de atividades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\2. Campos da 
relação\Protocolos e parcerias 

Delta 55 24 Nós antes já tínhamos muita remodelação na escola, muitas coisas novas, que 
conseguimos sempre parceria com a Câmara. Sempre tentámos envolver a Direção 
Regional, nós e a Câmara mesmo que conseguíssemos angariar meios financeiros 
pagávamos a parte da Direção Regional, que normalmente nunca tinha dinheiro, mas 
conseguíamos ir buscar uma parceria com a Câmara. Desde esse tempo temos feito 
muitas atividades em que a Câmara nos subsidia: desde a parte do auditório, do bufete 
antigo, do campo de jogos, etc. A autarquia sempre colaborou, apesar da escola 
secundária não estarem sob a sua alçada. Sempre os consegui convencer que me 
parecia muito estranho que os alunos eram de aqui até ao nono ano e quando iam para 
a secundária deixavam de ser daqui e a Câmara já não tinha nada a ver com eles e os 
abandonavam à sua sorte, por assim dizer. Eles sempre foram recetivos a essa situação 
e eu também sempre fui muito objetivo: “Eu quero isso, eu dou-vos X e vocês dão-me 
isto e temos aqui o projeto.” Eles acharam alguma piada a essa linha condutora que era 
saber muito bem o que queríamos. Depois, claro, tiravam dividendos políticos, eram 
convidados para a inauguração, faziam discursos políticos. Eu digo sempre assim: Se 
eu consigo para a escola o que a escola precisa... Eu sou professor, sou pedagogo, 
tenho a preocupação de cuidar da escola; eu consigo os meus objetivos, se eles me 
derem aquilo... Depois, se eles vêm cá colher alguns frutos, também é a função deles, 
não vejo qualquer problema. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\3. Dificuldades 
sentidas\Definição de 
competências 

Delta 57 26 O problema está em que, efetivamente, muitas vezes, tenta-se chegar na escola, entra-
se pela sala, tentar ter contactos com os miúdos, leva o fotógrafo e mais não sei quem. 
Isso aí é que custou pôr um ponto final. Foi muito aborrecido, digamos assim, obrigou a 
um desgaste emocional muito grande. Colegas de trabalho por um lado... [mas] eu não 
consigo fazer uma coisa dessas. Eu não entro numa sala do 1.º ciclo, sem primeiro 
bater à porta e perguntar se posso entrar. Nunca me passaria pela cabeça interromper 
atividades letivas para entregar um chocolate ou outra coisa qualquer, levar um 
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fotógrafo atrás de mim ou uma coisa desse género. Nunca! Menos ainda se, por acaso, 
eu não fosse Diretora, se fosse um poder político, nunca faria sem primeiro ligar para a 
Direção a dizer: “Eu gostaria de fazer isto, qual será a melhor altura?” Foi uma batalha 
que está temporariamente ganha, porque se baixo [a guarda] não tarda nada... O centro 
educativo está tudo pronto, está tudo feito, perfeito. A pedido da coordenadora, que 
nomeei esta semana, vou ao estabelecimento. E ela me diz-me “Então o que acha? 
Estou a pensar pôr isto aqui, pôr aquilo acolá. Chegou aqui a vereadora e disse: “Não, 
os produtos da limpeza vão para ali, o leite vai para acolá.” O quê? Bem, há uma 
coisinha que ela vai ter de aprender... é a primeira vez que ela está nessa funções, 
embora tenha muitos anos de serviço como colega. E disse à coordenadora “A partir do 
momento em que se iniciou o ano letivo, a única pessoa que a quem tu tens que 
responder é à Diretora do Agrupamento, a mais ninguém. E é a essa que tu dás a 
opinião sobre onde deves arrecadar as coisas, porque tu és um tentáculo, meu aqui. 
Nós partilhamos. Tu não recebes ordens de mais ninguém.” A desgraçada, estava num 
desespero, pediu socorro, porque ela entendia que o sítio onde eles entendiam que 
tinham de estar os produtos de limpeza não era o melhor. Se me perguntar, eu digo-lhe: 
A transferência de competências assusta-me pelo efeito político, perverso, que pode ter. 
Assusta-me muito. Aliás eu cheguei a dizer isso à ex-ministra da Educação. Era um dos 
aspetos em que estávamos, decididamente, em posições opostas. Ela defendia a 
proximidade e eu tentava mostrar-lhe o quanto isso pode ser perverso porque nos 
grandes centros isso dilui-se um pouco, mas em meios pequenos assusta-me. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\3. Dificuldades 
sentidas\Falta de visão estratégica 
da rede escolar 

Delta 35 19 Nesta cidade existe uma falta de visão estratégica da rede escolar e do parque escolar. 
A rede do 1.º ciclo é da responsabilidade da autarquia, não se abre um espaço novo há 
muitos anos e os alunos aumentam, as escolas estão a trabalhar em desdobramento. 
Há dois ou três centros escolares em projeto, mas só em projeto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\3. Dificuldades 
sentidas\Manutenção de uma linha 

Delta 58 23 Foi muito simples e fácil no início porque, não tanto o presidente, mas o vereador que 
estava, que tinha o pelouro da educação, que não era professor, (...) era um senhor que 
era engenheiro numa multinacional e que, enfim, prescindiu desses quatro anos, ele só 
cá esteve quatro anos. Bem, (...) chegámos junto da autarquia, apresentámos-lhe o 
nosso projeto sobre daquilo que pretendíamos fazer para os quatro anos seguintes nas 
escolas do 1.º ciclo [e] o senhor ficou maravilhado. Apresentou aquilo em sessão de 
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de ação (história de um protocolo) Câmara e foi aprovado. Penso eu que deve ter sido um dos primeiros casos; passámos 
a ter um protocolo assinado com a autarquia, com financiamento próprio. Prestávamos 
contas à autarquia, no final do ano, daquilo que fazíamos e conseguimos, ao final de 
quatro anos, ter o mesmo que tínhamos aqui na escola sede, todas as salas equipadas 
com todos os equipamentos audio-visuais e informáticos. Ah, e aquecimento, que era 
uma coisa que não existia. Aliás havia algumas que tinham lareiras, com que acabámos 
imediatamente, acabámos com as lareiras. (...) E material didático também colocámos 
porque eu não me esqueço da primeira escola (...) que eu visitei em 2002. (...) A escola 
estava mesmo muito velha e essas escolas são assim: nós entrávamos do pátio 
diretamente para a sala de aula. A sala de aula tinha os tacos todos levantados e eu 
não sabia, não é? Quando entrei, tropecei nos tacos, caí em cima da senhora, que caiu 
em cima da secretária. Foi uma risada geral, foi uma maneira engraçada de conhecer os 
cachopos. Foi comentário lá na aldeia que o Diretor tinha caído em cima da professora. 
Bom, conforme eu caio em cima da senhora e me levanto fico de frente para um mapa 
que estava na parede, o mapa de Portugal de 1947, que era por onde os meninos 
aprendiam a Geografia de Portugal. Eu perguntei à professora se os meninos não 
sabiam que haviam autoestradas. Está a ver, não é? Um mapa de 47 não tem 
autoestradas. Isto não é possível. No momento em que eu saí da escola disse: “Isto tem 
que acabar”. E pronto, apresentámos aquele projeto à autarquia (...). Isto pode estar 
entregue às autarquias, pode estar entregue ao poder central, mas as pessoas têm que 
ir ao terreno. Quando eu comuniquei na autarquia, noutras escolas os mapas não eram 
de 47 uns eram de 58, quando eu disse que as escola primárias não tinham sequer um 
mapa de Portugal atualizado, as pessoas ficaram surpreendidas, não sabiam. Mas isto 
não pode ser! E um globo terrestre? Não há um globo terrestre numa sala de aula? (...) 
Entretanto mudou a vereação, mudou a cor, mudou tudo. O princípio foi complicado 
porque confunde-se tudo, confunde-se políticas com profissões e o início foi complicado. 
O protocolo foi quebrado, unilateralmente, e durante quase três anos estivemos 
praticamente parados. Estivemos parados em termos de relação com a Câmara, porque 
o nosso trabalho com o 1.º ciclo continuou, e com os pais porque entretanto envolvemos 
os pais nisto tudo, não é? Tivemos alguns problemas por causa disso, inclusive com o 
Ministério, com a Inspeção, porque o princípio de autonomia que nós defendemos, 
requer a participação de todos, mas uma participação ativa não é participação teórica. E 
a mensagem que passámos aos pais, aliás aqui desde 97, foi que nós queremos o 
melhor para os miúdos e temos que ajudar todos. O Ministério da Educação é uma 
máquina infernal que tem que gerir 1400 escolas no país inteiro e as comunidades têm 
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que responder e isto foi compreendido pelos pais. Pedimos o apoio aos pais e, de facto, 
tem vindo até hoje essa colaboração dos pais, quer em géneros, quer em dinheiro, quer 
em materiais, temos conseguido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\3. Dificuldades 
sentidas\Não delegação de 
competências 

Delta 31 31 Neste momento, o Ministério da Educação já passou competências para a autarquia. 
Passou as competências do pessoal auxiliar, tem as competências dos edifícios do 1.º 
ciclo, tem as competências da ação social do 1.º ciclo e só não têm as competências do 
edifício do 2.º e 3.º ciclo porque a nossa escola é um território de ninguém. O Ministério 
da Educação ainda não conseguiu convencer a Câmara para... Portanto, eles tutelam os 
edifícios e tutelam o pessoal não docente e ao nível do pessoal não docente as coisas 
foram complicadas. [A autarquia] transferiu a gestão mas não transferiu a competência 
de colocação (...) [ou seja,]  eles fazem a entrevista e aparecem-nos aqui. Dantes 
éramos nós que fazíamos a entrevista, éramos nós que contratávamos porque o 
Ministério nos dava essa competência. Neste momento não é, as coisas não podem ser 
iguais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\3. Dificuldades 
sentidas\Pouco apoio ao 1.º ciclo 

Delta 20 37 em relação ao 1.º ciclo é que eu acho que a resposta não é a mais rápida e eficaz. Eu 
em relação à EB2,3 não peço nada, absolutamente nada. Eu não me queixo do 
orçamento da escola e consigo dar resposta a tudo o que os professores pedem. Eu 
também tenho aqui uma teoria e sabemos que não é por a escola ter bons 
equipamentos que cria satisfação, o que faz é evitar insatisfação, ou seja, eu não tenho 
aqui nenhum professor que me diga que não fez porque não tinha os meios para fazer. 
Tem sido um bocado esta a estratégia aqui nesta escola. Isto não se reflete ao nível do 
1.º ciclo. Aí há duas estratégias, duas cabeças e eles vão falhando. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\3. Dificuldades 
sentidas\Pouco apoio ao 1.º ciclo 

Delta 20 38 Há [falta de apoio] (...) quer no que diz respeito à resolução dos problemas das 
infraestruturas, quer no âmbito no apoio pedagógico em que isso é clamoroso. Eu tenho 
vindo a retirar os computadores das escolas com um intuito provocatório porque se eles 
estão lá para efeito decorativo, não interessa nada. Se ponho computadores é para que 
aquilo possa funcionar se depois não tenho esses apoio, não me interessa nada. Se 
ponho computadores, fotocopiadora e impressora e depois não tenho orçamento para 
comprar materiais, também não me interessa nada. Esta é um bocado a realidade que 
temos em termos do 1.º ciclo. Não sei se isto é uma realidade nacional mas, por aquilo 
que vejo com os meus colegas, eles também sentem um bocado isso. Eu aí no Fórum 
Eugénio de Almeida defendi que devíamos retirar os computadores do 1.º ciclo e as 
pessoas quase me queriam cortar a cabeça porque não perceberam a metáfora, porque 
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para efeitos decorativos há outras coisas mais interessantes. Essa é a falha da 
autarquia, agora, em termos pessoais e relacionais e de um ou outro apoio, tudo bem. 
Mas devia haver maior intencionalidade por parte da Câmara. Eu agora vou começar a 
colocar torneiras com sensor aqui na escola, por causa da gripe A e, apesar de não 
poder colocar essas torneiras nas escolas do 1.º ciclo, vou continuar a pô-las aqui para 
também criar conflitualidade com a autarquia, ou seja, os pais vão dizer “Então eles têm 
e nós não temos?” Isso vai fazer com que eles também os pressionem. É um bocado 
essa situação que nós temos. Eu não defendo que o orçamento da EB2,3, tenha de 
financiar o 1.º ciclo, porque se a responsabilidade é das autarquias e se elas têm 
financiamento, têm de ser eles a assumir. Se formos nós a fazê-lo vamos ter, então, 
duas escolas pobres e vamos deixar de ter uma que quer puxar as pobres para cima. 
Também ao nível dos professores das AEC’s as coisas deviam ser diferentes, eu sei 
que eles tentam fazer o melhor que podem e sabem, mas eles são técnicos, não são 
professores, e, por isso, a escolha e colocação dos professores não devia passar por 
eles mas sim por nós. Isso seria mais fácil, mais racional e daria outra dignidade aos 
professores das AEC’s. Eu defendo que a gestão dos recursos e do pessoal devia ser 
toda feita pelas escolas-sede dos agrupamentos, com as transferências das verbas 
respetivas, mas isso tem a ver com questões legais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\3. Dificuldades 
sentidas\Pouco eficazes e 
eficientes 

Delta 18 23 nunca houve problema. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.02 Com a 
autarquia\3. Dificuldades 
sentidas\Pouco eficazes e 
eficientes 

Delta 18 24 Nem sempre tivemos uma resposta como nós queríamos, não é. Por exemplo, gostava 
de ter já os centros escolares para o primeiro ciclo e o pré-escolar e andamos aqui atrás 
deles porque houve da parte da autarquia um deixa andar e os dinheiros andaram para 
trás e para a frente. Houve aqui um bocado de desleixo mesmo e, agora, parece que 
vão arrancar em janeiro. Não tendo sido eficientes, nem eficazes como a gente queria, 
temos uma relação boa (...) Agora, às vezes, não temos a resposta que nós 
pretendíamos, mas isso tem a ver com políticas, tem a ver com dinheiros, com 
interesses mais voltados para outras áreas que às vezes não são a educação. E a 
anterior câmara tinha um bocadinho mais tendência para outras áreas. A anterior 
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Câmara tinha mais tendência para o desporto, mas para a educação... Foi sempre a 
parente pobre. 
  
nunca houve problema. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 01 25 A relação é boa. Aliás nós temos muitos cursos profissionais, temos muitos cursos de 
educação e formação e temos que ter uma excelente relação com a comunidade, até 
porque, neste momento, nós temos uma centena de alunos em estágios nas empresas 
e 90% dessas empresas são aqui do concelho e, portanto, a relação é boa. Aliás, são 
as pessoas já que nos pedem todos os anos: “Então este ano temos cá alunos?” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 02 57 com a comunidade, temos por exemplo, nós temos CEF’s, e temos os miúdos aí 
espalhados pelo comércio que existe. Nós fazemos sempre CEF’s na área comercial, de 
empregado de balcão, que é o que aqui nesta zona tem empregabilidade. Nós fizemos 
um estudo de mercado e era isso e serralharia, mas os miúdos para serralharia, bem a 
gente os quer mandar, mas eles não querem ir. Para empregado de balcão, nós temos 
os miúdos espalhados, no hipermercado, nos cafés todos, eles saem daqui, fazem 
estágios e muitos ficam. E, portanto, temos boa relação com a comunidade, nesse 
aspeto acolhem-nos os miúdos e não temos nenhum problema. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 02 58 a minha comunidade acarinha-nos, acha que nós cumprimos o papel, mas nem sempre 
é assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 03 32 as relações com a comunidade,  quer com a comunidade daqui perto, quer com o 
arquivo, Biblioteca e Câmara que está a oito quilómetros, eu tenho as melhores 
relações. Eu gosto de estar em todas e tudo aquilo que tenha a ver com a vida cultural 
da sede do concelho e que tenha a ver com a escola, e não só, para o próprio município 
tem iniciativas de caráter cultural, mesmo aos fins de semana eu desloco-me para cá e 
vou assistir.  
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 04 21 São belíssimas (...), de grande proximidade e sempre de partilha. A escola não pode ver 
os outros parceiros numa relação unívoca, não é só receber, temos de dar, temos de 
partilhar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 05 23 A relação com a comunidade é importante, mas é importante também estabelecermos, 
digamos assim, o campo de intervenção de cada um. O campo de intervenção de cada 
um é uma coisa que eu penso que nós temos que marcar.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 06 30 Convidei-os todos [comunidade] para vir à minha tomada de posse como Diretor e eles 
vieram. Convidei-os, não para manifestar alguma vaidade pessoal, mas porque entendo 
que a defesa da escola pública passa por isso.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 06 31 É fundamental mostrar o que se faz na escola, divulgar o que se faz. Nós temos aí um 
clube de futebol, aqui há dois ou três em cada freguesia, que quando elegem um diretor 
ou em qualquer momento mais significativo convidam o presidente da Câmara e o da 
Junta para um almoço e dão-se a conhecer. O que eu tenho assistido é a esta ideia de 
que o Diretor de uma escola não tem importância nenhuma. Essa ideia que alguns 
colegas têm é errada. Nós fechamo-nos muito dentro do nosso espaço, ficamos com a 
impressão de que a comunidade conhece muito bem a instituição, mas às vezes não 
conhece. É preciso trazê-los cá para dentro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 

Delta 08 39 Temos uma relação estreita. 
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comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 08 40 Temos boas relações com as instituições da cidade e com escolas também temos uma 
relação muito estreita. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 08 41 temos (...) um dever de integração no coletivo que nós procuramos cumprir (..) que é a 
integração na malha social 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 10 40 Acho que temos uma boa relação. Eles sempre que precisam das instalações das 
escolas elas são disponibilizadas juntamente com um auxiliar de ação educativa e não 
têm que pagar. Nós abrimos as nossas instalações para a comunidade sempre que ela 
precisa, da mesma forma que da comunidade para a escola tem havido isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 10 41 se a comunidade sente que não nadamos em contramão com eles, que não há conflito, 
se as pessoas passam e são bem tratadas e respeitadas, se as pessoas veem um 
conjunto de jovem aqui a desabrochar e a crescer com algumas regras e princípios, se 
vão sabendo que dentro da escola se fazem coisas bonitas, às vezes muito bonitas, há 
todo um conjunto de coisas que vão construindo essa relação e esse conceito. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 11 31 Temos uma boa relação com a comunidade. 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 14 34 Com a comunidade toda, é um princípio muito forte nosso. As coisas têm de ser feitos 
com as pessoas que estão aqui 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 15 35 É muito interessante porque nós, como estamos nestes últimos anos num pólo 
universitário, temos estagiários de tudo e de mais alguma coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 17 38 Tenho a preocupação de mesmo quando faço aqui qualquer coisa, quando foram as 
comemorações dos 25 anos desta casa, quando é o jantar de Natal, tenho a 
preocupação de os convidar, para eles estarem presentes e tenho sempre muito gosto 
que eles estejam. Se não estão não fico melindrado por não aparecerem. Calcule que 
mesmo o cónego aqui da igreja participa nos meus jantares de Natal e gosta de estar 
aqui, sente-se bem, já o cónego anterior também estava. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 

Delta 18 25 Temos até boas relações. 
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próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 20 39 Bastante interessantes também, principalmente em relação à instituições. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 23 39 Tem sido um apoio muito bom. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 25 36 eu diria que é um dos pontos fortes deste Agrupamento. É mesmo isso, temos uma 
relação muito boa com um conjunto de entidades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 26 21 Aliás, pedem-me, frequentemente, para fazer ações, para falar sobre Educação nas 
outras freguesias, as associações também me pedem muito para falar sobre várias 
temáticas da Educação. Também durante muito tempo escrevi no jornal local sobre a 
temática da Educação, agora não porque não tenho tempo, fi-lo durante cinco anos, 
escrevia um artigo sobre Educação. Eu sou um elemento desta comunidade, a quem ela 
trata muito bem, que me integrou muito bem e, como tal, sinto que tenho uma 
responsabilidade para com esta gente. Não sendo daqui, gosto muito de viver neste 
local, trouxe a minha casa para aqui e sinto-me muito bem aqui. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 29 32 Está muito boa. Eu não sou aqui desta freguesia mas está muito boa. 
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atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 30 19 O presidente da Associação Industrial, por exemplo, é uma pessoa com quem temos 
uma ótima relação e até mesmo ao nível de estágios com as empresas nós já temos 
uma relação longa. (...) Com o comandante dos Bombeiros, é uma pessoa com quem 
temos parcerias, os simulacros são um exemplo. Portanto, há toda uma relação já 
construída e nesse aspeto não houve assim grande mudança. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 30 20 é um dos pontos fortes da escola, esse entrosamento com a comunidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 31 32 Eu diria que a nossa relação com a comunidade é boa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 31 33 Eu acho que é muito boa, apesar de que a nossa comunidade não é muito rica. É rica 
em diversidade, mas não é muito rica em... por exemplo, não temos fábricas, empresas. 
Nós temos, sobretudo, instituições de caráter social que nos auxiliam muitas vezes na 
resolução de problemas. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 31 34 Nós temos duas instituições em cada uma das escolas, das quais nós não abdicamos e 
que acarinhamos muito. Numa das escolas do 1.º ciclo, com um sucesso enorme, temos 
um colégio com muito prestígio e nós acarinhamos para que não saia de lá, porque nos 
dá resposta às nossas necessidades. Na outra escola temos um ATL da associação de 
pais e ajudamos, colaboramos, fazemos inclusive gestão de funcionários, partilhados, e 
eles a mesma coisa. Para perceber, a nossa comunidade começa mesmo no seio do 
agrupamento. Só se vivermos, mesmo na comunidade, não é com, é na comunidade, é 
que nós conseguimos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 32 19 Muito bem, muito bem.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 33 23 quando foi o seminário, (...) eu achei que era um acontecimento muito importante para a 
terra e então fiz uma reunião preparatória com as associações todas aqui, em que os 
envolvi também. Portanto, as refeições do seminário foram preparadas numa 
coletividade, outros ajudaram-me no percurso, na arrumação de carros porque era muita 
gente. Portanto, acabei por envolver as pessoas naquele acontecimento que era 
importante para a terra e isso também acho  que dá uma nova relação de proximidade. 
Depois, entretanto, nós temos feito, já há bastantes anos, no fim do ano, uma festa de 
encerramento, um género de arraial com tasquinhas e uma coisa assim, que fiz também 
várias vezes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 33 24 promovemos ações de formação na área da informática para pais. Agora já temos com 
o sistema de modular, já há três anos que temos esse sistema modelar de cursos de 
informática, de inglês também e de português para estrangeiros. Tudo isso, no fundo, 
traz gente à escola. A terceira idade também chegou aqui a fazer educação física no 
nosso ginásio. Portanto, eu acho que a escola tem que ser um meio de cultura não é só 
para os nossos alunos é também para os, os adultos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 34 24 Com os interesses culturais são boas. 
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atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 34 25 com as associações culturais não temos [protocolos], mas temos contactos (...) em 
torno de exposições, de intercâmbios com colóquios. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 36 20 temos boa relação com a esmagadora maioria das instituições que estão aqui à nossa 
volta. A vertente económica é mais difícil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 39 29 Essa é outra área que nós achámos, há muito tempo, que era uma das vias de futuro, a 
abertura à comunidade. A escola não pode estar isolada nunca e, de facto, desde cedo 
que temos uma série de atividades de parcerias, de colaborações, chamemos-lhe 
assim, de uma forma mais genérica, com toda a comunidade que nos envolve. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 41 18 Um dos pontos que eu acho muito positivos, tem sido essa ligação. A escola já tinha 
alguma ligação à comunidade que era forte. Essa ligação fortaleceu-se muito 
especialmente em duas coisas ou melhor, com duas ordens de razões. Uma primeira 
tem que ver com a questão do aparecimento dos cursos profissionais na escola, sem 
dúvida nenhuma, que obrigou a escola a aproximar-se do tecido económico, a procurar 
parcerias, a estabelecer relações com empresas, o que anteriormente não tinha. Isso 
fez a escola aproximar-se, ou seja, digamos que a escola hoje em dia já é considerada 
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pelos parceiros com os quais trabalha a nível dos cursos profissionais, como uma 
entidade geradora de qualificação, geradora de qualidade e anteriormente isso passava 
completamente à margem disto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 41 19 Quando eu vim para a direção, uma das coisas que a nível do projeto de intervenção eu 
marquei claramente, foi a necessidade do reforço da ligação à comunidade, que era 
para mim imprescíndivel. A escola tem, tem que se centrar em duas coisas: a primeira 
parte tem a ver efetivamente com o serviço educativo, há uma parte de serviço 
educativo que corresponde à escola não corresponde a mais ninguém. E há uma outra 
parte, nestes meios especialmente, que é a parte social e do desenvolvimento social 
local. A escola tem que ser um polo de dinamização social, por exemplo, uma das 
coisas que a nossa escola tem, e são pequenos exemplos... A nossa escola nunca 
tinha, dos anos todos em que é escola secundária, há trinta e não sei quantos anos e se 
formos mais para atrás do tempo da escola técnica, estamos a falar de quase cinquenta 
anos, a nossa escola por exemplo nunca, naqueles eventos que eram normalmente 
organizados pela comunidade local, câmara municipal e que envolvia as outras escolas 
do concelho, os desfiles de carnaval, as marchas populares, a nossa escola nunca se 
envolveu naquilo. Sempre, sempre houve uma perspetiva muito escolástica. Escola 
secundária e tal, preparação de alunos para a universidade, isto não nos calha, não é?  
E a minha perspetiva foi diferente, foi tentar aproximar a escola à comunidade e integrá-
la dentro comunidade. (...) A comunidade tem que sentir que escola faz parte dela. Este 
sentido de devolver a escola à comunidade foi de tal maneira que, por exemplo, na 
marcha popular, foi um aplauso, uma coisa estrondosa, pelo arranque da escola e ao 
fim ao cabo pela ligação da escola. Estas coisas são importantes, porque se não for a 
escola a também a dar a sua quota parte, depois a devolução é sempre negativa. 
Portanto, eu acho que este trabalho tem sido bem feito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 42 18 Temos também uma boa relação com entidades externas, até porque temos tido cursos 
tecnológicos de administração e desporto. Temos um curso profissional e isso obriga a 
estágios e a contratos com várias entidades externas aqui da zona. Por outro lado 
temos um núcleo de estágio que obriga a contactos com as universidades. Nós 
alugamos muito as nossas instalações: o pavilhão desportivo, salas de aula para cursos. 
Portanto temos muitas relações com a comunidade envolvente. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 42 19 com bancos, seguradoras, comércio; temos muitos anunciantes; lá em cima o pavilhão 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

está cheiro de anúncios.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 42 20 Temos uma boa relação com as entidades externas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 44 19 nós temos tido uma abertura que começou há vinte anos, num projeto relacionado com 
a criação duma estrutura que seja um resultado duma parceria entre a comunidade e a 
escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 44 20 Eu trabalho numa escola, como eu dizia quando iniciei funções, que queria criar aqui 
uma escola com paredes de vidro. O normal é terem telhados de vidro, nós não 
queremos ter telhados de vidro, nós queremos paredes de vidro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 

Delta 46 15 São muito boas, nomeadamente com a autarquia. Não há nada que seja solicitado que 
eles digam que não. Eles procuram trabalhar em conjunto connosco. Com as outras 
entidades passa-se o mesmo. 
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próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 49 21 A relação com a comunidade é muita próxima, aliás há gente cá dentro, quer da escola, 
quer dos meus colaboradores da Direção que também têm essa preocupação. 
Cedemos os espaços dos refeitórios, a comunidade usa o nosso pavilhão através de um 
protocolo que há com o município, desde há muitos anos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 49 22 estou sempre aberto a todas as instituições 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 53 23 Num meio pequeno como este as iniciativas, normalmente, têm de partir da escola 
porque tem um papel mais relevante do que numa grande cidade. Tendo a noção disso, 
temos de assumir essa responsabilidade e de liderar essas iniciativas, indo ao encontro 
das outras instituições. Aqui há uma facilidade muito maior em contactar diretamente 
com essas entidades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

Delta 54 18 Damo-nos bem com muitas empresas que recebem os nossos miúdos de CEF para 
estágio, temos um bom contacto com as empresas, graças a Deus, porque estes 
miúdos serem recebidos, às vezes, é complicado. O Governo Civil também os recebe, a 
Câmara já recebeu, este ano não sei se aceita ou não, mas o Governo Civil recebe-os 
sempre. Duma maneira geral nós temos um bom relacionamento com a comunidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 60 18 temos uma belíssima relação 
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externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Boa e 
próxima 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da relação\Em 
crescendo 

Delta 22 23 A escola estava relativamente fechada ao meio e este a nós. Com os cursos 
profissionalizantes, os CEF’s e os cursos profissionais, isso alterou-se e obrigou-nos a ir 
para fora da escola e a trazer a comunidade cá para dentro. Nós temos imensa oferta 
profissionalizante e isso implicou que tivéssemos que, nos últimos seis anos, de lidar 
com imensas instituições. No secundário, sensivelmente metade dos alunos estão em 
oferta profissionalizante e todos têm de ter estágio, têm de ir para alguma instituição e 
isso obrigou-nos a contactar com mais de uma centena de  instituições. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da 
relação\Reduzida 

Delta 13 51 Olhe não é tanta como nós queríamos. Primeiro porque estamos numa cidade onde há 
oito agrupamentos e duas escolas, três escolas secundárias e, portanto, os interesses 
económicos, culturais e sociais, ainda mais numa escola de básico e não secundário, 
secundário eventualmente até tem um interesse maior nessas coisas, resolvia-se, era 
mais fácil. Connosco não é tão fácil 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da 
relação\Reduzida 

Delta 21 37 Não temos muito. Temos mais relação com o grupo folclórico aqui da zona, mas nesta 
zona onde a escola está inserida não há muita relação com a escola. Há em termos de 
conselho, quer com outras escolas, quer com instituições do concelho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da 
relação\Reduzida 

Delta 27 30 Em relação às associações, acho que (...) estão um bocado divorciados da escola. A 
escola também se debate com outro problema: quase todas as entidades são entidades 
formadoras, tudo quer participar no processo educativo. (...) O problema é que as 
escolas estão a ficar desertas aqui na zona são as escolas profissionais, se quiser veja, 
mesmo ao sair da escola tem ali um grande outdoor “matricule-se aqui que nós damos 
subsídios em dinheiro”. [Há] concorrência e não é só essa. São os centros de dia que 
dão formação é o IFP, instituições de solidariedade social. Nós estamos a ser 
bombardeados, entre aspas, com entidades formadoras a levar os alunos. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da 
relação\Reduzida 

Delta 59 23 Mesmo o próprio meio, (...) não se liga ao clube, não se liga à associação, as pessoas 
vivem aqui muito de si para si. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.01 
Caraterísticas da 
relação\Reduzida 

Delta 59 24 o meio é muito adverso. Mas na impessoalidade, na informalidade, nós já fizémos aqui 
noites de fado, nós durante quatro anos ganhámos imenso dinheiro nesta casa;  faziam-
se aqui casamentos e batizados, temos um espaço enormíssimo. A Visão da escola 
nessa altura era promover e ganhámos aqui a dois concorrentes locais que 
organizavam isso. Até no terceiro ano foram eles que vieram subalugar-nos o espaço a 
nós para depois enviar para um terceiro. Depois isso foi-se perdendo essa necessidade. 
Nós tínhamos com a conferência de S. Vicente de Paula, com a própria igreja local, com 
o centro e os idosos, vêm aqui contam as suas histórias, portanto, sempre tivemos esta 
ligação. Agora, as raízes, uma certa sistemacidade, ficamos um bocadinho aquém 
porque o público depois não é muito esclarecido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 01 26 Temos parcerias estabelecidas com entidades: com a Cruz Vermelha, com a 
Associação Inócuo. Depois também temos aí o Centro das Novas Oportunidades, que 
nos permite outra dimensão, temos parcerias com o Regimento da Infantaria, com a 
GNR, com a PSP, a nível de novas oportunidades e tudo. Isso aí está perfeitamente... a 
escola cumpre e sabe, e sentimos que há recetividade das outras partes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 02 59 âmbito do contrato de autonomia tínhamos quatro protocolos firmados com a Junta de 
Freguesia, essa já lá está porque está por via da autarquia; tínhamos o centro de saúde 
da capital do concelho, com uma empresa do concelho com quem temos um projeto 
para os miúdos com um plano de desenvolvimento, e o centro de formação de 
professores do concelho 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 03 33 Nós temos parcerias. Por exemplo, nós temos um CEF de eletricidade e temos duas 
empresas da área da eletricidade que recebem os nossos alunos em formação de 
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atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

contexto de trabalho e alguns, depois, até ficam lá a trabalhar. Portanto, temos 
protocolos com essas empresas, temos protocolos com associações de caráter social, 
aqui na freguesia. Temos associação de apoio às mães vítimas da violência doméstica 
e temos um protocolo com essa associação, até porque as mães que estão lá, os filhos 
depois andam nas nossas escolas de 1.º ciclo ou do pré-escolar e depois vêm para 
aqui. E portanto, esta associação tem uma assistente social e uma psicóloga e nós 
fazemos reuniões com elas, de vez em quando, para tratar de problemas das mães e 
dos filhos dessa mães que frequentam o nosso Agrupamento. Há as associações de 
desenvolvimento, também nas freguesias, com projetos ligados ao desenvolvimento da 
comunidade e também temos relações estabelecidas e eles umas vezes vêm cá dar 
formação aos pais. Há reuniões com os diretores de turma para depois combinarem 
ações em conjunto. Temos um bom relacionamento com a delegação de saúde, com os 
bombeiros voluntários e temos, inclusivamente, um curso de segurança na escola com 
quem o presidente dos bombeiros voluntários vem cá reunir uma vez por mês. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 04 22 Nós temos cento e tal protocolos, ainda agora, neste sábado, vai aqui ser feito uma 
atividade de uma associação desportiva. Com a cooperação com outras instituições 
conseguimos canalizar energias para os nosso jovens. [Há] muita parceria. Nós temos 
férias desportivas nos períodos de interrupção letiva em que eles nos põem aqui 
espaços e temos uma adesão de um número significativo de alunos, cedemos espaços 
à autarquia, fazemos serviços e eles cedem-nos outras coisas. Contribuímos para o 
programa cultura da cidade com as nossas atividades, com as nossas produções: 
produzimos conteúdos multimédia para várias instituições, para os museus. (...) Nós 
fazemos parcerias com empresas. Se vir os protocolos que nós temos vai-se aperceber 
como nós interagimos com a comunidade, ao ponto de o ano passado numa feira de 
produtos e serviços para a infância termos dinamizado toda a parte cultural dessa feira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 05 24 Estabelecemos, estabelecemos parcerias. (...) Atualmente estabelecemos mais. Até 
temos um projeto, que é um projeto “Escolhas”, onde nós estamos como parceiros. Na 
outra escola tínhamos, realmente, uma outra relação, mas também a dinâmica é 
diferente, o nível etário dos alunos, é diferente e, portanto, permite-nos avançar para 
outros campos.  

02. O EXERCÍCIO DA Delta 07 51 Eu sou apologista, de facto, que as escolas são polos de desenvolvimento muito 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

importantes na localidade onde estão inseridas. Tanto mais importantes quanto mais 
pequeno for o meio onde estão inseridas. E, portanto neste sentido, é importantíssimo 
perceber que o impacto que  a escola tem naquela localidade é muita, não só em 
termos de know-how académico, mas também em termos de relacionamento, e mesmo 
em termos económicos. Isto não pode ser descurado e não deve ser descurado. (...) 
Também com o Centro de Emprego temos relacionamentos. Com a única instituição de 
ensino superior que existe aqui, a nossa escola tem um relacionamento muito próximo, 
já de há muitos anos (...). Portanto, a nossa escola está muito ancorada em todas estas 
parcerias que tem com a comunidade local. Sempre António, isto queria que ficasse 
bem claro, as parcerias sempre, e exclusivamente, no âmbito das competências 
pedagógicas, e nunca no âmbito de outro tipo de interdependências que se possa 
eventualmente pretender forçar as escolas, no sentido de haver, enfim, aqui alguns 
contratos, quase, a outros níveis. Isto que fique bem claro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 08 42 estabelecemos uma parceria inicialmente, e que mantemos, com uma escola e vamos lá 
dar aulas de educação musical às crianças e depois suscitamos o gosto pela matrícula 
no Conservatório onde elas vêm que aprender um instrumento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 08 43 Temos um conjunto de protocolos que nos ligam a essas empresas e a essas 
associações. A interrupção que acabámos de registar foi motivada pelo museu da 
cidade que precisa dum instrumento para um concerto que vai ter lugar hoje à noite e 
nós fazemos o empréstimo do instrumento. Temos uma relação estreita com a 
Universidade, com a Direção Regional de Cultura, com a orquestra clássica da região, 
com os quais temos uma relação permanente, aliás estas três instituições fazem parte 
do nosso Conselho Geral. E temos uma relação com as bandas filarmónicas 
absolutamente estreita, nós precisamos dos jovens deles e eles precisam dos nossos 
ensinamentos. Existe uma relação de mútua vantagem. E com a Câmara Municipal 
temos uma relação permanente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 08 44 a circunstância de nós termos estado neste sítio ao longo de tantos anos acabou por 
nos obrigar, por assim dizer, a ter com algumas instituições da cidade uma relação de 
parceria permanente porque nós precisámos dos sítios deles para fazer concertos. A 
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Campos da relação\Protocolos e 
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nossa semana cultural decorreu quase completamente em espaços da Universidade, da 
Câmara Municipal e do museu. Nós temos uma relação permanente com estas 
instituições. Fomos, inclusivamente, é uma coisa semicómica, fomos instituídos ao 
longo deste ano, confrades de honra da Confraria da Doçaria Conventual porque nós 
fazemos uma temporada de concertos permanentes numa aldeia conhecida pela sua 
doçaria e a Confraria achou que era de bom tom colocar o Conservatório na Confraria, 
enquanto instituição somos confrades de honra na doçaria. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 08 45 Temos aqui todos os fins de tarde a depositar crianças, carrinhas de bandas 
filarmónicas e de câmaras municipais. Isto significa que as próprias câmaras se 
aperceberam da necessidade de fornecer este tipo de ensino aos seus munícipes e se 
organizaram de modo a poder trazê-los.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 08 46 houve uma resposta da comunidade no sentido de valorizar a aprendizagem que nós 
aqui produzimos as aprendizagens que aqui se produzem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 08 47 com três outras escolas da cidade nós conseguimos ter relações muito interessantes e 
muito boas, o que significa que conseguimos de facto aquilo que nos propúnhamos, nós 
podermos ter uma boa relação com as escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 

Delta 09 38 Temos cada vez mais o problema do desemprego, os pais dos nossos alunos estão 
cada vez mais com necessidades muito grandes. Temos campanhas para tentar ajudar, 
criámos uma campanha de recolha de ajuda à comunidade. Ao passar na portaria vai 
ver que está cheia de caixas e as pessoas têm aderido bastante a essa ajuda. A nível 
de empresas não tenho assim grandes empresas ao meu redor que nos estejam a 
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Campos da relação\Protocolos e 
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ajudar no que estamos a fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 09 39 Nós participamos a nível social na Comissão Social Interfreguesias, onde eu vou 
representando a escola. É aí que temos dado o nosso contributo para a comunidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 11 32 Isto é uma escola muito solicitada pela comunidade e alguém pede o refeitório para vir 
cá com um rancho folclórico ou uma banda, (...) o clube de BTT precisa das nossas 
instalações. Re 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 11 33 A escola é uma antiga comercial e industrial e por isso, por aqui passaram todas as 
pessoas ou uma grande parte das que hoje são donos de empresas. Todo o tecido 
empresarial passou por aqui e tem uma relação afetiva muito forte com a escola. 
Inclusive, nós temos uma matriz muito virada para a vida ativa, mais de 40% dos nosso 
alunos estão em cursos profissionais ou profissionalizantes e este ano até vai aumentar. 
Portanto temos mais de uma centena a fazer estágio e envolvemo-nos com mais de 
cem empresas e com a associação empresarial. Curiosamente, somos uma escola mais 
procurada pelas empresas (...). 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 12 32 Nós temos protocolos com várias instituições porque precisamos de estágios para os 
alunos dos cursos tecnológicos e profissionais. Pertencemos a várias instituições 
culturais da cidade, temos uma boa relação com o mundo empresarial por causa das 
nossas necessidades. Com as áreas institucionais públicas nem se fala, não há 
qualquer entrave. Com (...) o instituto de emprego, os centros de saúde basta fazer um 
telefonema que resolve as necessidade que temos de imediato. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 15 36 com a ESE, com a Universidade, mas também com o Centro de Saúde com quem 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

temos um projeto de educação para a Saúde. Tanto é assim que no nosso Conselho 
Geral temos o presidente do Conselho Diretivo da ESE, a diretora do Centro de Saúde. 
Temos também uma ligação muito forte com a junta de freguesia, até já dizemos que o 
auditório da junta é nosso, porque nós não temos nenhum. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 18 26 Nós praticamente temos parcerias com quase tudo o que há aqui à volta, o Centros 
Sociais aqui à volta, fazemos parcerias com CERCI. Temos parcerias com a Associação 
de Desenvolvimento do Concelho, que tem a ver com a Câmara. Também colaboramos 
com os ranchos folclóricos daqui da zona, eles ficam cá a dormir quando vêm os 
convites de fora, aqueles ranchos de grupos estrangeiros. Com a Associação 
Académica da cidade também. Portanto, nós temos praticamente parcerias e relações 
com todos os aqui à volta. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 20 40 Nós temos vários protocolos com a Universidade do Minho. Temos muitas dificuldades 
porque depois também somos quase um pólo de experimentação, o que dificulta o dia a 
dia e, por vezes temos de restringir essas situações porque são N pessoas a fazer 
doutoramentos, mestrados, a fazer estágios, alunos a terminar as suas investigações na 
área das Ciências da Educação, mas temos trabalhado bastante com a universidade do 
Minho em projetos que vamos integrando. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 20 41 Em termos das empresas também temos tido bom acolhimento e vamos escolhendo os 
parceiros, nomeadamente vamos fazendo alguns CEF’s e escolhemos uma escola 
profissional aqui perto e a associação profissional da cidade para cursos ligados ao 
comércio e a uma outra associação mais ligada ao desporto. Também fizemos um 
protocolo com uma empresa ligada às energias renováveis e a empresa vai oferecer um 
livro a todos os alunos no dia dos seus anos e o único compromisso que temos é que o 
aluno faça uma ficha de leitura. É uma forma de incentivar a leitura. A empresa vai ainda 
fazer o estudo energético da escola de modo a ver de que forma podemos minorar os 
consumos e que equipamentos alternativos ao que temos poderemos utilizar. Eles vão 
integrar o próximo Conselho Geral. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 23 40 receber os nossos estagiários dos cursos profissionais, estão disponíveis. Estão 
disponíveis para, tal como nós, procurar soluções para questões que vão sendo 
resolvidas. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 25 37 Depois, esta questão do 1º ciclo e deste projeto da Escola a tempo inteiro, no caso do 
concelho, a Câmara ter chamado para participar entidades que já estavam implantadas 
no terreno, e entidades que têm proximidade em relação às escolas, às escolas de cada 
Agrupamento, foi uma boa medida porque isso permitiu a entrada de outras ideias 
dentro da escola, das escolas do 1º ciclo e do ponto de vista da gestão, obriga a uma 
interação maior com as entidades parceiras, com quem as dirige, e portanto, tem sido 
muito positivo. Depois, há um conjunto de projetos que nós já desenvolvemos. (...) [O] 
novo Projeto Educativo do Agrupamento (...) tentou ser construído como resposta a um 
estímulo externo, a uma necessidade, a uma visão externa da função da escola, do 
ponto de vista, enfim, do papel da escola num conceito mais abrangente de formação 
dos jovens, mas também numa perspetiva de resposta a um território. (...) Até nesse 
ponto de vista acho que é a grande originalidade que ele tem, é um projeto por construir, 
é um projeto em construção, mas todo ele foi sendo construído a partir da visão que as 
entidades externas que nós convocámos para este trabalho nos disseram. Tivemos 
muitas entidades participantes neste trabalho e, portanto, muitas delas com quem nós já 
interagíamos e outras que entretanto fomos chamar porque nos parecia que era 
importante que viessem. Portanto, há esse trabalho de interação, que nós já 
introduzimos, até do ponto de vista curricular, isto é, há projetos curriculares em parceria 
externa. É o caso dos cursos profissionais do ensino secundário, em que temos já um 
trabalho de alguns anos com o projeto da Escola Criativa do Centro Cultural da sede do 
concelho. Depois, a nível dos currículos alternativos também tentamos que esses 
projetos sejam projetos em que a componente de proximidade do mercado de trabalho e 
de interação com as entidades seja muito muito presente. Fizemos agora, quando 
entrámos em Agrupamento, criámos também uma parceria com o Conservatório de 
Música. Nós apercebemo-nos de que era importante que neste momento a escola 
tivesse, enfim, duas linhas estratégicas principais e uma destas linhas tinha a ver com a 
componente artística. O que é que fizemos? Conversámos com o Conservatório de 
Música, que está à orquestra da Câmara, que é uma orquestra já muito conceituada, e 
fizemos um protocolo no Conservatório para a oferta do ensino da música, em regime 
articulado. O nosso projeto centra-se anualmente uma turma de 5.º ano, portanto, oferta 
do ensino do especializado da música e a ideia deste projeto é, em cinco anos, ter cinco 
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anos de música até ao 9.º ano. Depois o secundário, não sabemos o que vai acontecer. 
e portanto, também aqui houve este contacto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 25 38 por exemplo, para este trabalho de construção do Projeto Educativo, pedimos a ajuda 
da autarquia. Eu próprio, entretanto, fui convidado, isto já é, digamos assim, é um 
exemplo da boa articulação que existe com a autarquia. A autarquia, convidou-me, 
como nós vamos entrar brevemente em obras no âmbito da Parque Escolar e Escola 
Secundária, que é a escola por excelência da sede do concelho da Vila, também vai ser 
intervencionada. Lá o projeto é um projeto completamente novo, enquanto aqui há uma 
remodelação, há o aproveitamento da estrutura, digamos assim, lá é tudo novo. 
Portanto, a autarquia disponibilizou-se, no fundo pediu também essa ajuda para dar um 
contributo para a construção do ponto estratégico, para apresentar à Parque Escolar; 
nós temos que apresentar. Convidaram-me e para esse plano estratégico fora da escola 
organizaram um conjunto de reuniões, de painéis que fizeram com pessoas da escola. A 
Câmara, na altura, pediu ajuda a um especialista em planeamento, que é professor 
universitário, e convidaram-me um dia para ir a uma dessas sessões em que estavam 
os representantes da escola, a direção da escola, os serviços de psicologia, uma série 
de entidades da escola, estava a Câmara, estava a junta de freguesia, se não me 
engano. Fui assistir àquilo e, na altura trazia já na cabeça uma ideia sobre o que eu 
queria fazer em relação à construção do Projeto Educativo do Agrupamento e quando 
chego àquela sessão, eu disse: “É pá, é isto mesmo que eu quero. É esta metodologia, 
é isto que eu quero, é isto mesmo que eu ando à procura.. E nessa reunião falei com 
essa pessoa, o tal especialista, e falei com a Câmara e, pronto, disponibilizaram-se: 
“Sim senhor, vamos tentar arranjar aqui um espaço.” Portanto, andámos agora neste 
trabalho, vai fazer agora um ano, mas o trabalho de campo, foi a partir de setembro, e, 
portanto, também aqui, houve esta força da autarquia e a autarquia vai ser parte deste 
trabalho. O projeto agora está a ser acabado, vai agora ao Conselho Geral, no próximo 
dia 16, para ser aprovado. Estamos a trabalhar ainda nos planos de ação que vamos 
desenvolver, e é engraçado que o modelo de governância, que nós temos pensado para 
o Projeto Educativo incorpora também a autarquia neste trabalho. Portanto, há aqui 
laços de confiança muito grandes que foram criados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 

Delta 25 39 uma das coisas nós desde há uns largos anos implementámos, para além das questões 
da organização interna da escola, que era montar o centro de recursos educativos, 
associado a isto havia um projeto global de escola que apostava na modernização 
administrativa. Esse colega que já se reformou estava muito com a componente dos 
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comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

serviços administrativos e, portanto, a modernização, a informatização. Fomos pioneiros 
nisso, logo no princípio dos computadores e implementou-se isso, modelos de gestão 
também integrada, esta coisa dos que agora está aí muito badalado agora dos cartões 
magnéticos, eletrónicos, e não sei quantos. Nós fomos das três escolas a nível nacional, 
que começámos com esse modelo, já há mais de dez anos, com uma entidade de 
Aveiro, e associado a isso tínhamos depois outra componente que estava ligada à 
abertura da escola para o exterior, deixar que a escola fosse visível lá de fora, para o 
exterior. Havia página web e, portanto, já há muito anos que temos isso a funcionar e, 
muitas vezes ligam-nos pessoas que não conheço de lado nenhum, de escolas que não 
conheço de lado nenhum, porque nós temos sempre, isso pode ser consultado no site, 
disponível, aberto, tudo o que são coisas da escola, desde os documentos orientadores 
da escola, a documentos internos, seja modelos de atas, seja modelos disto ou daquilo, 
documentos que são usados pelos diretores de turma. Tudo o que é coisa que se faz na 
escola está disponível lá. A filosofia é a que é usada pelo OpenOffice, em termos, em 
termos de softwear. Portanto, não há nenhuma vantagem em escondermos as coisas, 
só há vantagens em disponibilizar para os outros. 
P.: Visibilidade, portanto. 
Dar visibilidade completa, não há nenhum mal em eu de repente saber de alguém que 
pegou num documento que nós tínhamos interno. “É pá tá aqui uma ideia porreira para 
poder organizar” e usa, qual é o problema? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
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Delta 28 32 temos um protocolo com o teatro-circo e, portanto, é uma relação de colaboração 
mútua. Por exemplo, com o teatro-circo, que é a sala de espetáculos da cidade, esteve 
em obras durante vários anos e o único auditório disponível na cidade era este e todas 
as realizações eram feitas cá. Hoje, aquilo que o teatro-circo preciso em termos de 
instrumentos musicais, vão daqui para lá. Nós realizamos um musical todos os anos no 
Carnaval e fazemo-lo no teatro-circo gratuitamente e a bilheteira é nossa. Há aqui uma 
relação de parceiros. Nesta altura a escola é tida como um parceiro cultural, o que nos 
facilita de certa forma a vida, mas também nos traz uma certa responsabilidade. Para 
além desse musical, nós temos um programa ao longo do ano com o teatro-circo em 
que fazemos concertos didáticos e recitais lá para as diversas escolas, o que cria uma 
dinâmica e uma cumplicidade interessante. É evidente que para nós é importante que 
os nossos alunos possam tocar num palco como o do teatro-circo, isso enche-lhes o 
ego e é muito importante tê-los lá. Depois, com a igreja, que é também um dos outros 
elementos culturais importantes, também temos. Todos os anos o concerto de Natal é 
realizado num das igrejas da cidade. Na altura da Páscoa, a semana que antecede a 
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sexta-feira santa é uma coisa importante em termos de turismo religioso, e a sexta-feira 
anterior à sexta-feira santa, digamos o momento mais nobre, somos nós que o fazemos 
na sé catedral. Há quinze anos atrás, praticamente a semana toda era feita só por nós e 
suponho que é por isso, por alguma consideração por termos lançado o projeto, que a 
sexta-feira nobre é dedicada à escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 28 33 Este ano, tínhamos tido algumas ações pontuais com o hospital, avançámos para uma 
situação permanente e trimestralmente. Realizámos quatro concertos no auditório do 
hospital, onde o público, para além dos profissionais, médicos e enfermeiros, tem 
também doentes. É uma perspetiva diferente para a escola e para os nossos alunos 
pois ficam a conhecer um público que não são aqueles que andam sempre de 
casaquinho e dá-lhes também uma visão humanista da futura profissão que eles podem 
ter. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 28 34 Com as empresas nesta altura está difícil, mas nunca nos faltou nada. Quando 
precisamos pedimos, quando eles precisam pedem-nos e, portanto, são relações boas. 
Não abusamos muito porque entendemos que, sobretudo nesta altura não há grandes 
condições mas, para ter uma ideia, o guarda-roupa de todos os musicais é sempre 
oferecido pelas empresas do têxtil. Estamos a falar em qualquer coisas como vinte fatos 
para rapazes, quinze ou dezasseis vestidos para raparigas e sapatos. O guarda-roupa é 
uma coisa muito cara, a gente pede e eles dizem que sim. Também quando eles 
precisam de fazer uma festa mais significativa lá da empresa, porque fazem não sei 
quantos anos, a gente também lhes cede o auditório gratuitamente e se for preciso 
também tocamos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 28 35 Com os dois clubes aqui da zona usamos as instalações, que pagamos, mas pagamos 
a um preço reduzido. Eu sei isto porque quando eu vou lá jogar futebol de salão nós 
pagamos um preço e a escola paga outro. Há aqui uma colaboração muito interessante. 
Um dos clubes cede-nos o material de natação, coisa que não temos, porque os nosso 
alunos fazem seis meses de ginástica de pavilhão, digamos assim, e seis meses de 
natação. Fazemos isto em dois turnos e depois trocam no Carnaval. Porquê a natação? 
Para já porque todos os miúdos deviam ter natação, mas para os nossos de uma forma 
particular porque é importante para a parte respiratória. Depois é muito menos 
problematizante do que a Educação Física de pavilhão e a tendência dos miúdos é jogar 
com bola. Ora um miúdo que pegue numa bola e ela lhe machuque um dedo, deixa de 
tocar e temos de ter essa preocupação. É frequente vermos os miúdos jogarem aquelas 
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partidas de minibasquete com bolas de voleibol para não magoarem os dedos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 28 36 temos um protocolo com os conservatórios de Vigo e de Pontevedra. Com este evoluiu 
mais porque todos os anos fazemos um intercâmbio e este ano vamos fazer também 
com professores na sala de aula; eles vêm cá trabalhar com os nossos alunos e nós 
vamos lá trabalhar com alunos deles 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 29 33 Há protocolos de colaboração com o Conservatório de Música, temos alguns protocolos 
com empresas, nomeadamente ao nível do ensino profissional, dos estágios 
profissionais e temos uma relação excelente com o autarca aqui da freguesia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 30 21 Temos várias parcerias, com escolas estrangeiras; somos neste momento a única 
escola nacional que tem uma parceria com a International Education que envolve cerca 
de vinte países europeus. Nós temos essa parceria e somos membros dessa 
organização. Primamos pelos bons resultados, também apostamos na qualidade 
pedagógica e em melhorar cada vez mais estes patamares que a escola tem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 30 22 é necessário envolver a comunidade, embora a nossa maturidade cívica, em termos de 
participação, se calhar ainda não será a ideal no nosso país. É que não é só envolver a 
comunidade, é necessário que ela também se queira envolver e as pessoas não têm 
essa cultura de participação. Não adianta dizer que vamos abrir a escola à comunidade 
e pôr as pessoas a participar e, depois, as pessoas não participam. Essa cultura demora 
tempo, é preciso tempo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 31 35 Nós temos muitos protocolos. Eu tenho uma adjunta que é muito dinâmica e ela 
estabelece os protocolos todos, nomeadamente no interesse dos alunos. Nós fazemos 
muito encaminhamento dos alunos. 
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externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 32 20 Não tenho problema nenhum com os estágios. Embora eu faça questão de que a 
relação com a comunidade seja também é muito partilhada com os meus colegas 
orientadores de estágio, com os meus colegas diretores de curso. Portanto, eu não vou 
a tudo quanto é coisa, como eu costumo dizer. Não faço questão de ser eu. Ainda no 
outro dia conheci a diretora da escola de hotelaria que já estava farta de trabalhar, já 
tínhamos um protocolo assinado e eu ainda não a conhecia, porque tinha sido o meu 
colega que é o meu assessor, o tal primeiro presidente quando eu entrei, que tratou de 
tudo com ela. Só depois numa outra reunião é que eu lhe disse: “Desta vez eu também 
vou para ouvir falar do assunto.” ? Fomos os dois e então é que fiquei a conhecer a 
diretora da escola da hotelaria. Ou seja, eu não faço questão de que as pessoas... Nós 
temos protocolos com várias empresas de formação. Só conheci o dono da de uma 
delas porque é o presidente da associação de pais. E de outra, só o conheci porque fui 
convidada e fiz questão de lá ir quando da entrega de diplomas. Tem de haver uma 
escola a certificar pedagogicamente o que eles fazem. Então lá fui. Não faço questão de 
tratar de tudo isso, não faço questão de aparecer em tudo quanto é coisa. Aliás achei 
piada quando foi essa guerra de 2005, uma das acusações que me faziam era que 
representava pouco a escola. Eu dirijo uma instituição e esta é que se tem de dar bem 
com a comunidade. Portanto, eu tenho que promover as ligações com a comunidade. 
Tenho muito gosto em pavilhão a ser utilizado à noite pelo clube da terra ou do futsal, no 
âmbito de um protocolo com a Câmara. Tenho muito gosto em ter uma oficina de 
eletricidade, um EFA  durante o dia e de eles puderem almoçar na cantina. E portanto, é 
como se fossem os nossos alunos, por causa do protocolo. Os nossos formadores 
externos estão ligados à Zona Verde. E nós temos também as relações modeladas na 
Zona Verde. À nossa escola está cheia e metade das coisas não são nossas, quer 
dizer, são nossas no sentido do protocolo, mas não são só nossas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 

Delta 33 25 Têm protocolos com as associações? 
Temos. 
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Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 38 17 Temos protocolos com três Universidades, com o Instituto Politécnico, temos uma série 
de protocolos firmados, trabalhamos em conjunto com eles. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 39 30 nós vivemos numa vila, não é uma cidade, também não são assim tantas as instituições. 
De qualquer modo, nós colaboramos com o centro de saúde, com os bombeiros, com a 
GNR, Câmara Municipal, com as juntas de freguesia, com as instituições sociais, como 
a Cáritas, com os párocos. O pároco ainda é na nossa zona uma entidade com um 
peso, embora cada vez menos, mas também recorremos muitas vezes para pedir a 
colaboração e pedir a opinião de isto ou daquilo. Também com os interesses 
económicos e os representantes das associações de comerciantes, os bancos, a todo 
esse tecido; indústria não, porque aqui não há grande indústria. Digamos que 
procuramos ter uma dinâmica nesse aspeto de colaborar e pedir a colaboração. Nós 
também temos desde há muito tempo, por exemplo, os cursos de educação e formação, 
temos cursos profissionais e procuramos que a comunidade esteja a par e colabore com 
a escola; de facto, temos tido uma resposta positiva a esse respeito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 41 20 eu posso-lhe dizer que nós conseguimos estabelecer parcerias nalguns dos cursos que 
aqui temos com entidades que estão muito longe de nós e com resultados excelentes e 
com apreciações excelentes dos nossos alunos e do trabalho que os miúdos têm feito. 
(...) Só para termos uma noção, este ano no projeto Escola Eletrão, a nossa escola foi a 
segunda a nível do absoluto nacional, foi uma escola norte e a seguir foi a nossa com 
trinta e quatro toneladas de material. Isto só foi possível porque houve um movimento 
para a escola, que foi assumido pela autarquia, foi assumido pela junta de freguesia, foi 
assumido pelos nossos parceiros todos como um projeto importante. Isto só é possível 
acontecer quando, efetivamente, a ligação à comunidade é efetiva. Repare a escola que 
ficou em primeiro lugar é uma escola profissional que tem ligações na área da 
mecatrónica e à parte das estruturas todas daquela conjunto de fábricas que existem na 
sua cintura, aos componentes automóveis electricos, etc. Nós estamos numa zona, que 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

415 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

não tem nada a ver com isso; nada. Portanto, esta dinâmica e estes resultados só se 
conseguem porque efetivamente tem havido uma grande ligação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 44 21 Temos um desafio concreto, tem a ver com a Associação Desportiva e Cultural da 
Escola, que é um espaço de intervenção entre a escola e a comunidade. Essa 
associação tem órgãos próprios, tem personalidade jurídica independente da escola, 
mas que eu faço questão, porque fui sócio fundador, um dos sócios fundadores, faço 
questão que fique ligada à escola, embora numa dimensão aqui entre a comunidade e a 
escola; supraparte, se assim se pode dizer, tanto que os órgãos têm professores e têm 
pais. Portanto, é a perspetiva de que a escola faz um serviço à comunidade, a escola é 
um elo importante  de uma cadeia enorme, mas é pertença dessa comunidade, não é 
exterior à comunidade. A associação e outros parceiras que nós temos, partiam um 
bocadinho desse princípio. Na altura houve muitas pessoas que não queriam integrar-
se, mas eu achava que era uma das formas. Foi desporto escolar, mas podia ser no 
cinema, podia ser teatro, podia ser o que quer que seja, mas acho que a escola tem que 
fazer o serviço completo, tipo o modelo, em relação ao desporto, o modelo americano. 
(...) A nossa perspetiva é em osmose com a comunidade. Temos cursos de educação e 
formação, que têm tido uma taxa de empregabilidade enorme, porque não são só para 
resolver problema da escolaridade, da formação, da qualificação dos jovens, mas 
também na perspetiva de servir a comunidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 44 22 Eu não tenho iniciativa de fazer aqui uma oferta formativa, sem trabalhar primeiro em 
parceria com as outras escolas, mas, principalmente, ouvindo o tecido empresarial. 
Depois eu fui formar as pessoas para isso. Eletricistas, por exemplo, eu tenho listas de 
espera de empresários, de eletricistas de instalações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 44 23 Fomos os primeiros aqui numa região muito mais circunscrita à nossa área educativa, 
em termos arcanos, com estrangeiros, com escolas alemãs, que induziram, 
inclusivamente, depois ao estabelecimento de geminações entre escolas, por exemplo é 
a partir dum intercâmbio escolar entre nós e uma escola alemã, em que depois se faz a 
geminação através da autarquia. Não foi a autarquia que nos lançou o desafio, fomos 
nós que fizemos depois essa prática, começamos por  aí, a receber e a sair. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 45 23 Sim, nós temos cursos de educação e formação e os nossos alunos fazem estágios nas 
empresas da cidade. Nunca tivemos dificuldade em colocar os alunos nas empresas; 
eles sempre foram dando resposta às nossas necessidades e conseguimos colocar os 
estagiários. Noutros projetos em que os envolvemos, de uma forma geral, até são 
instituições de fora a pedir a nossa colaboração para fazer alguns protocolos de 
colaboração. Mas também quando nós tomamos a iniciativa de fazer esses protocolos, 
também temos uma resposta positiva da sociedade. Não me lembro de nenhuma 
situação em que pudesse dizer “Este de facto…houve aqui uma resposta negativa, e 
portanto não podemos avançar com o projeto.” Não me lembro disso. Umas vezes é 
mais fácil, outras vezes é mais difícil, poderemos ter que mudar de instituição, mas de 
uma forma geral conseguimos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 48 23 Como temos desde há muitos anos turmas em contexto de trabalho, temos trabalho 
com as empresas. Até há dois anos as empresas ligavam-nos a pedir estagiários, agora 
já não é bem assim. Porque aumentou o número de alunos e o de escolas a pretender 
estágio. Acho que estava a chegar o tempo das empresas terem alguma compensação 
destas parcerias que estabelecem com as escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 49 23 Temos também um vinho (...). Foi um projeto em associação com a cooperativa e com a 
Câmara e foi pena a cooperativa não ter visão para irmos mais longe. Podíamos mesmo 
ter lançado o “Cinco Estrelas” que no ano internacional da astronomia podia ter sido 
vendido lá fora. Esteve cá o coordenador mundial do ano internacional da astronomia, 
que é português mas veio da Alemanha. Pagamos-lhe a viagem. Nós gastamos muito 
dinheiro. Ainda agora com o nosso projeto da Saúde foram os colegas à Lituânia. (...) 
Como nós fazemos muitos projetos, sempre que há dinheiro em causa nós procuramos 
ir buscá-lo. Fazemos aqui o projeto Ciência viça e temos sempre aqui observações 
astronómicas no  verão 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 

Delta 50 22 Vamos separar económicos para um lado e culturais por outro. Pronto, nós fazemos 
recurso, uso de todos os recursos da comunidade, o que houver e que nos ajude, nós, 
ou que ajude na construção do nosso percurso, ótimo, nós usamos. Vou-lhe dar um 
exemplo: nós não oferecemos futebol no desporto escolar, ah porque as associações 
desportivas já o têm. O que é que nós oferecemos? Coisas que doutra forma os alunos 
não têm direito, não usufruem, por exemplo a equitação. Temos o centro de hípico, com 
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parcerias quem estabelecemos uma parceria, e os nossos alunos, porque o desporto escolar 
patrocina, mesmo os mais carenciados e os alunos com necessidades educativas 
especiais, usufruem gratuitamente dum serviço e dum desporto que está associado a 
uma elite. Assim, a ideia é democratizar também um bocadinho essa sumptuosidade. 
Temos desportos gímnicos em que também damos cumprimento a uma faixa larga dos 
nossos miúdos que manifestam alguma apetência para esta área e em que aqui não 
existe essa oferta. Ah, inclusivamente também esse, esses desportos gímnicos serve 
para dinamizar nas comemorações camonianas, aquilo que nós fazemos que é ter os 
malabaristas, pois tem tudo incluído e, no fundo também existe para preparar isso. 
Aquilo que nós tentamos é que não haja ofertas duplicadas aqui no concelho. Nem 
sempre se consegue, há uma área em que não se consegue, que é na oferta nos cursos 
nas Novas Oportunidades. Nós fomos a primeira entidade a promover ofertas no âmbito 
das Novas Oportunidades, inclusivamente, nós temos um contacto com as empresas e 
tentamos dar resposta, àquilo que são as necessidades que eles têm de formação, de 
língua estrangeira, de secretariado, de informática. Nós tivemos grupos de pessoas, de 
empresas que vinham aqui fazer formação 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 51 24 Estabelece[mos] parcerias informais. Temos protocolos por causa dos estágios. Temos 
as entidades que estão representadas no Conselho Geral, que são a Santa Casa da 
Misericórdia. Agora a Santa Casa da Misericórdia já não é, mas já foi e, por exemplo, 
ainda agora vai haver as comemorações do centenário da Santa Casa e eles não 
deixam de nos convidar. O Orfeão é nosso parceiro. Aí há mesmo uma parceria, porque 
nós temos alunos que andam no ensino articulado, portanto temos esse tipo de 
parceria, mas há a festa no Orfeão e convidam-nos. E, pronto, tenho alguns 
conhecimentos com o presidente da junta com quem me dou muito bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 52 19 temos [parcerias] com as empresas, porque temos cursos profissionais e antes de os 
estágios profissionais serem obrigatórios nós já providenciávamos no sentido de ter 
estágios, por exemplo nos cursos tecnológicos. Temos, desde já alguns anos a esta 
parte uma boa relação com as empresas. (...) Sei que há escolas que entraram neste 
sistema de há dois anos a esta parte e que não tem sido fácil o diálogo com as 
empresas. Nós não tivemos rigorosamente problema nenhum porque já estávamos 
habituados a ter esse diálogo com elas. Depois fizemos um protocolo com a Escola 
Superior de Educação porque pensámos fazer um CET (curso de especialização 
tecnológica), que era a seguir ao ensino secundário. (...) Temos protocolos com a 
Faculdade de Ciências da Universidade Nova em que há troca de materiais, os 
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professores vêm cá, nós vamos lá. Com o Centro de Saúde também porque somos uma 
escola promotora de saúde. Temos cá um Centro Novas Oportunidades. No fundo, tudo 
o que é novo nós agarramos, assumimos o desafio e levamos para a frente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 56 37 Temos um projeto muito interessante, quer ligado a este CEF de jardinagem, quer 
ligado ao CEF de cozinha, temos o de acompanhante de crianças, ligado às IPSS e 
infantários, são auxiliares de educação dos infantários. Mas o de cozinha é que é muito 
interessante e, por isso, chegámos a abrir o profissional, com empresa Ibersol, uma 
empresa de franchising, que tem cinco destas pequenas restaurações dos centros 
comerciais. Nós temos dois centros comerciais  que ficam equidistantes aqui aqui da 
escola e eles vão estagiar para essas lojas de restauração. Nós agora também temos 
ao nível de um projeto que a Câmara Municipal dinamiza, um protocolo ao nível do 
profissional de cozinha. E então, por isso, pedimos autorização à Direção Regional para 
abrir ao secundário, e são os próprios formadores da Ibersol que vêm dar as aulas da 
área técnica do curso profissional de cozinha. E eles vão estagiar, já não é só nas lojas 
de restauração, mas também numa empresa de katering que eles têm. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 57 27 Olhe, a colocação de meninos em estágio, nós temos cursos de educação e formação. 
E tivemos lá umas cartinhas, uns telefonemas, na altura da animação de alguma 
atividade. Neste momento já não andamos muito pressionados, nem para aí virados. 
Neste momento nós, por exemplo, já não precisamos de gastar dinheiro em tecidos, em 
malhas porque os empresários da têxtil fornecem-nos os restos todos que tiverem, não 
têm problemas. Se precisássemos também de fazer um transporte de mercadoria, 
estavam à disposição. A Santa Casa da Misericórdia que é um dos nossos parceiros, a 
uma Associação aqui da zona, mesmo ao nível da AEC, dialogamos muito bem. Não há 
qualquer tipo de constrangimento. Desde que a escola abdique do seu papel político, 
tente ser, como é que hei de explicar..., uma pessoa sem rosto, que lidere com todas as 
forças. E acho que, cada vez mais, é imprescindível que à frente de todas as escolas 
estejam pessoas, eu já estou na minha reta final, estejam pessoas que, sabendo que 
vão assumir a liderança, deixam de ter qualquer tipo de intervenção política. Primeiro 
princípio. Só assim se poderá ganhar a confiança de todas as pessoas. De outra forma 
não. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 59 25 temos feito algumas parcerias com o centro de saúde 
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externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 60 19 Nós temos um terço da escola com cursos profissionais, tivemos este ano a fazer 
estágio cerca de cento e trinta alunos. (...) Nós abrimos um CEF de instalações elétricas 
com vinte alunos e chegaram ao fim dezassete alunos que concluíram o CEF. Depois 
tivemos mais quatro turmas em estágio, do último ano, com média de vinte alunos, 
estamos a falar de oitenta. (...) Depois tivemos mais três turmas do segundo ano que 
fizeram um mês de estágio, estamos a falar de uma média entre dezoito a vinte alunos a 
fazer estágio. Isto num concelho extremamente pobre a nível de empresas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Protocolos e 
parcerias 

Delta 60 20 Há parceira com a Escola Superior de Tecnologia do Mar, com as empresas, com a 
associação dos empresários. O problema é que não temos muita diversidade ao nível 
de empresas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.03 Com a 
comunidade\02.02.04.03.02 
Campos da relação\Retirar 
benefícios financeiros para a 
escola 

Delta 55 25 Acontece o mesmo com as empresas. Eu não compro nada que não seja com uma 
percentagem de lei de mecenato. Nós temos utilidade publica e podemos beneficiar da 
lei do mecenato, as empresas também não perdem nada com isso e, portanto, utilizo 
esse esquema. Eu não vejo mal nenhum em que os nossos mecenas ganhem dinheiro, 
não tenho problema nenhum em dizer: “Eu vou comprar vinte caixas seja do que for e 
vou onde conseguir comprar mais barato com a lei do mecenato.” A minha função é 
conseguir comprar o melhor equipamento, o mais barato. Se vou comprar a alguém que 
vai ganhar dinheiro porque tem fins lucrativos, não vejo qualquer problema que as 
pessoas ganhem com a escola. Não vejo qualquer problema, acho que não há nenhum 
choque de interesses de trabalhar com uma empresa, com fins completamente 
diferentes, e ela atingir os objetivos. Isso é que é uma relação comercial ou negocial. 
Naturalmente, tentamos comprar tudo mais barato. Não há contrapartidas diretas. Há 
situações em que os mecenas dão donativos à escola: produtos ou dinheiro para a 
escola, mas à partida a escola beneficia sempre ou por redução do custo ou algum 
equipamento que vem suplementar. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\A 
iniciativa dos contactos depende 
da altura do ano 

Delta 12 33 Depende das alturas do ano. Nesta alturas somos mais nós, nas outras são mais eles. 
P.: Nesta altura de final de ano letivo? 
Sim. 
P.: E de início também? 
Sim. São sempre questões que se põem com as avaliações e com as matrículas. 
Depois durante o ano são mais eles por causa dos programas que têm. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\Algo 
distantes 

Delta 53 24 nunca me inibiu de dar o feedback à tutela do que considero ser um erro ou não ser um 
erro. Infelizmente, na minha modesta opinião, não me têm faltado motivos para 
transmitir à tutela o que considero ser negativo para o normal funcionamento das 
escolas. Estava previsto que a transferência de competências fosse feita ouvindo 
sempre, previamente, a gestão das escolas mas não foi isso que aconteceu por parte da 
tutela. Aliás, como lhe disse à pouco, foi o sr. Presidente da Câmara que me contactou 
e me disse que lhe tinha sido posta a questão dessa transferência e perguntou o que é 
que eu achava. Assim ele ficou a saber exatamente o que estava a herdar e, 
certamente, também soube acautelar os interesses da autarquia, que são também 
interesses da escola, ao contrário da tutela que através do seus representantes locais, 
estou a falar da equipa de apoio às escolas, não se preocupou em saber mas sim em 
assinar o contrato. Até digo mais, acho que o único contacto que tive foi um convite para 
ir a Lisboa assistir à assinatura do contrato e, por não achar que isso fosse o mais 
importante, portanto, prescindi. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\As 
dificuldades que sentimos fizeram 
aumentar a nossa autonomia 

Delta 13 52 nesse sentido que eu acho que também o tempo nos faz aprender estas coisas. Em 
1994 eu tinha certamente muito medo em fazer isso, não é? Aí tinha duas coisas, tinha 
uma estrutura montada muito rígida, muito passadista como disse e a chefe dos 
serviços que era uma pessoa muito rigorosa a nível de administrativo a dizer-me: “Olhe 
que não pode fazer isto, olhe que a lei não permite.” Hoje não, hoje já funcionamos de 
maneira completamente diferente. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 14 35 Agora quando vamos fazer, fazemos primeiro e depois é que fazemos o ofício para 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\As 
dificuldades que sentimos fizeram 
aumentar a nossa autonomia 

quando vierem as perguntas nós enviarmos, temos um prática de resolver de imediato 
as situações, temos de gerir isto nessa base. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A autonomia das escolas 
esvazia a administração 

Delta 07 52 Com este receio enorme que o Ministério da Educação, as DRE’s têm de autonomia das 
escolas, acabam por constranger imenso aquelas que poderiam de facto desenvolver 
um trabalho muito mais eficaz. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A autonomia das escolas 
esvazia a administração 

Delta 07 53 Quanto mais autonomia, ainda de manhã falava nisso, não aqui curiosamente, antes de 
vir para a escola, quanto mais autonomia as escolas tiverem, mais esvaziada fica a 
Administração Central. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 

Delta 02 60 Eu acho que hoje as coisas, nós temos tantas competências que dantes a Direção 
Regional tinha e que nos obrigava a contactar, nós hoje temo-las nós quase todas por 
força daquele despacho de delegação de competências que atirou para nós com uma 
quantidade delas. Tenho uma dúvida ou outra, mas não tenho um grande contacto. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A delegação de 
competências reduziu os 
contactos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A delegação de 
competências reduziu os 
contactos 

Delta 08 48 Como sabe grande parte das competências das direções regionais de educação foram 
dissolvidas, algumas delas foram passadas para os próprios diretores e outras 
competências foram assumidas por órgãos do poder central. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A delegação de 
competências reduziu os 
contactos 

Delta 31 36 A partir do momento que há a equipa de apoio às escolas, eles são o interlocutor que 
medeia a relação entre a Direção Regional e as escolas, mas o que  é que, apesar, de 
as autonomia das escolas não ter crescido assim tanto, têm já grande capacidade de se 
autogovernar, de se autogerirem, sobretudo em problemas correntes. Quando é que nós 
temos mais contacto com a Direção Regional? É quando tenho de gerir a rede, ou seja, 
foram-me dadas X turmas espalhadas pelos anos e neste momento eu chegou à 
conclusão de que não é aquela a gestão que eles me deram na reunião de rede, e 
depois me enviaram por escrito, e eu pretendo outra. Portanto, vou ter de lhes dizer, vou 
ter de lhes mandar um fax a justificar. É nestas grandes decisões, para que não temos 
competência, que temos de os contactar. Naquilo que temos competência, a maior parte 
das vezes resolvemos nós. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 

Delta 42 21 com a delegação de competências... isto quando se dá o almoço, tira-se o jantar. Agora, 
por ordem da ministra da educação, pelo menos foi o que ele nos disse, agora os 
diretores regionais de educação delegam nos agora diretores um número estapafúrdio 
de competências. São folhas e folhas de competências. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A delegação de 
competências reduziu os 
contactos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A delegação de 
competências reduziu os 
contactos 

Delta 42 22 A maior parte dessas novas competências obriga a sessões de formação e lá vamos 
nós ouvir o que é que se faz. Portanto, depois estamos sempre a ser chamados para 
prestar contas; delegam-nos as competências e depois chamam-nos para prestar 
contas porque querem saber de que maneira estamos a fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional 
contacta muito a escola 

Delta 11 34 São próximas e eles contactam muito a escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 

Delta 09 40 Não sinto falta nenhuma [da Direção Regional]. Normalmente, acho que sim [(era 
prescindível)]. Nós achamos que, pelo menos, podia ser emagrecida. Essas equipas, só 
a capital de Distrito tem três equipas de apoio às escolas e isso podia emagrecer porque 
não faz muita falta. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

424 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

Delta 14 36 a gestão era muito mais facilitada se em vez de pormos as direções regionais a 
controlar a escolas, púnhamos as direções regionais a organizar a panóplia de 
legislação que existe aí. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

Delta 14 37 as direções regionais são uma estrutura importante? 
Não, não fazem falta nenhuma neste momento. 
P.: Então não percebo. 
Não fazem falta nenhuma, mas a existir que façam alguma coisa de útil. 
P.: Então são uma estrutura dispensável. 
São, e o que é mais grave é que são uma estrutura perfeitamente politizada neste 
momento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 

Delta 14 38 Essa extinção das direções regionais implicaria o quê, dar mais autonomia às escolas? 
Mais autonomias às escolas, exatamente. Neste momento, com os meios eletrónicos 
que já temos não precisamos de nada. 
P.: Ou seja, só precisam de mais autonomia? 
Exatamente, só precisamos de mais autonomia. 
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uma estrutura dispensável 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

Delta 14 39 As plataformas eletrónicas põem-nos a falar diretamente com a tutela. Por exemplo, no 
concurso dos professores, a minha direção regional vai conferir os meus pedidos de 
professores? Mas para quê? Para que é que eu estou aqui? Eu quero um professor 
para isto, só preciso de um mas se puser dois isso compete à Inspeção vigiar isso. 
Repare que nós somos inspecionados pela Inspeção e pelas direções regionais, o que 
não faz sentido nenhum. Neste momento as direções regionais são estruturas que não 
têm interesse nenhum e criam situações que são muito piores, que são de insegurança. 
Eu tenho aqui uma dúvida, vou ligar para a direção regional que eles sabem, mas 
depois quando ligo ponho-me a pensar que eles sabem muito menos disto do que eu, 
como é que estes indivíduos foram para à direção regional? Porque vieram de um órgão 
de gestão, porque vieram de uma outra direção regional e como ninguém o queria veio 
para aqui? Isto não faz sentido. Quando eu estou aflito, preciso de falar com alguém que 
tenha mais sabedoria para resolver o problema. Por isso, neste momento uso uma 
técnica: “Ó colega, tenho aqui um problema, você tem conhecimento de algum problema 
assim parecido?” Se respondem que não nem vale a pena dizer o que é porque já sei 
que não o vão solucionar; prefiro cometer os meus erros pois só assim é que vou poder 
evoluir. Resumindo, as direções regionais neste momentos não fazem nenhum sentido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

Delta 17 39 Para mim a Direção Regional não existia. (...) Não tem razão de existir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 

Delta 25 40 Eu tive a esperança que a anterior ministra, conseguisse fazer uma coisa, que uma vez 
lhe ouvi dizer que queria fazer, que tinha na ideia, que era acabar com as Direções 
Regionais. Eu acho que as Direções Regionais, bem, neste momento, é assim... 
P.: Não fazem sentido? 
Eu acho que não fazem sentido. Agora também não podem ser extintas sem haver outro 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

426 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

modelo por detrás, não é? É isto que está a faltar, neste momento, eu acho que está a 
faltar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

Delta 25 41 O modelo de governação do sistema educativo, vamos chamá-lo assim, tem trinta ou 
quarenta anos e portanto, foi feito para uma época, uma época com características 
muito próprias. Entretanto o mundo mudou completamente, como diz o Sócrates, não foi 
só o mundo que mudou, mudou tudo, está em permanente mudança, já é um dado do 
tempo de Camões, não é? O Camões já dizia isso, “mudam-se os tempos...” está 
sempre tudo a mudar, não é? Já dizia  o Camões. 
P.: Só que na altura mudava mais devagarinho. 
Mais devagarinho, e agora muda muito depressa. E, portanto, o que é que está a 
acontecer neste momento? O que está a acontecer neste momento é que as Direções 
Regionais não estão a conseguir ser parceiros que possam ajudar ao melhor 
funcionamento das escolas. Eu acho isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

Delta 44 24 O que eu gostava era cada vez menos direção regional, menos poder central, mais 
poder local. (...) No futuro penso que (...) [será dispensável]. Senão já a direção 
regional, pelo menos as equipas de apoio às escolas já não fazem sentido, é uma 
estrutura perfeitamente dispensável. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 

Delta 54 19 Era bom que funcionasse, nomeadamente, naquilo que é o apoio à escola, a rede 
necessária para quando a legislação não nos cobre e quando a legislação, 
inclusivamente, prejudica. (...) Não sinto, não sinto [falta]. 
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relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

Delta 55 26 eu acabo por ter alguma facilidade com a administração, embora seja um crítico 
relativamente ao funcionamento da administração. Já se chegou a ventilar assim umas 
ideias de porque é que existe uma Direção Regional e porque é que existe uma equipa 
de apoio às escolas. (...) Não [sinto a sua necessidade], ou seja, há poucas situações 
em que uma pessoa pode dizer: “Se não fosse a Direção Regional  isto não se resolvia.” 
Se calhar posso ser injusto, mas é assim: a minha situação de eleição de Diretor foi 
tratada ao nível da Direção Regional e a minha contestação foi para a Direção Regional, 
portanto todo o processo, e se não fosse a Direção Regional teria sido muito mais 
complicado, se calhar. Pode ser um pouco injusto estar dizer isto, mas de facto, no dia a 
dia das escolas, a Direção Regional quase que acaba por aparecer com um gabinete 
jurídico muito complexo de gerir questões jurídicas, muitas vezes não apoiando as 
escolas, mas a conturbar ou a penalizar as escolas, com averiguações e outras coisas. 
Em termos de questões operacionais, do dia a dia: pedagógicas, técnicas e 
administrativas, não me parece que seja tão útil como isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional é 
uma estrutura dispensável 

Delta 55 27 A Direção Regional poderia ser muito útil; podia dizer: “Nós somos Direção Regional, 
temos acesso à informação, podemo-vos ajudar a não cometerem erros.” Seria uma 
situação mais preventiva do que punitiva, mas não. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 

Delta 25 42 A Direção Regional da Educação tem connosco, aliás tem com as escolas todas, acho 
que todos nós temos esta consciência, tem uma relação muito distante, muito 
normativa, 
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Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional tem 
uma visão muito normativa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional tem 
uma visão muito normativa 

Delta 58 24 A tendência normal, sabe isso tão bem como eu, a tendência normal é o centro decide, 
não é? Tu estás aí, fazes. Por isso é que eu lhe disse há pouco que tenho assumido 
alguns atritos, alguns conflitos, porque eu defendo a autonomia da comunidade. A 
última vez foi ontem, que tive que ter assim um pequeno, um pequeno desaguisado com 
os representantes do poder central. (...) Decorreu duma situação, enfim é uma questão 
muito prática. Nós tivemos a intervenção da inspeção no início do ano para, no âmbito 
das atividades do início do ano letivo e foi observado que alguns dos planos educativos 
dos miúdos com NEE’s não respeitavam alguns procedimentos, enfim administrativos, 
as páginas não estavam numeradas, havia assinaturas de pais que não estavam feitas, 
que são aqueles que cá não vêm. Enfim... Mas é o papel deles, fizeram o papel deles. 
Registaram isso num relatório, enviaram para a direção regional, a direção regional, 
pediu-me justificações, eu dei as justificações e ontem apareceram dois senhores que 
vinham verificar se as orientações dadas pela inspeção tinham sido respeitadas. Eu tive 
que lhes perguntar: o que é que eu estava cá a fazer? Se a administração central tem 
que enviar duas pessoas para verificar uma coisa dessas, então eu não estou cá a fazer 
nada. Então pedi-lhes que voltassem para o sítio de onde vieram e comunicassem ao 
seu chefe que eu estava cá para tomar conta dessa situação. Se isso não servisse, pois 
eu tinha que me ir embora. Vim para dentro, agarrei no telefone e telefonei ao senhor 
Diretor Regional, que desconhecia o assunto. Disse-lhe: “Então, veja o que é que se 
passa aí nos seus serviços porque alguém mandou estas duas pessoas, não caíram 
aqui de paraquedas.” Pronto, depois lá vem o discurso de apaziguamento, que eu acho 
que até fica bem. Mas é assim não podemos estar aqui assim... Se passa aqui a 
Inspeção que tem a função de correção, e acho que estiveram muito bem, apontaram 
aquilo, ainda que para nós não tenha qualquer interferência direta no trabalho com os 
miúdos, faltava numerar as páginas e havia lá não sei quantos pais que não assinaram. 
Mas, pronto, respeite-se o formalismo, mas depois estou cá eu para, para ver se os 
professores cumprem ou não cumprem, não é? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 59 26 entendo que as escolas precisam de mais autonomia, mas numa lógica de prestação de 
contas. E se é numa lógica de prestação de contas ou a escola consegue configurar um 
conjunto de quadros que deem resposta à versatilidade da sua oferta e dos resultados 
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externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional tem 
uma visão muito normativa 

que tem que produzir, no domínio contabilístico, domínio jurídico, de gestão de recursos, 
o que eu não sei se é possível, com tantas escolas, mil e trezentas escolas, se temos 
essa capacidade. Mas eu já posso adiantar daqui a bocadinho, uma ideia para 
contornarmos isso. Agora a questão aqui é, no meu ponto de vista, doutra natureza que 
se prende com o seguinte: essa autonomia é importante mas na prestação de contas, é 
necessário ter em paralelo uma outra organização que faça o efeito almofada e 
consubstancia estas questões. Quem é que o deve fazer? No meu entendimento, não 
sei se tem a ver com a política demasiado centralizadora de cima para baixo, poderá ter 
a ver com isso, mas eu que já estou só aqui desde 95, eu diria que no meu ponto de 
vista e algumas pessoas não gostarão de ouvir isto, a Direção Regional tornou-se muito 
tecnocrata, tornou-se muito fechada sobre si própria, isto não significa que não dê a 
resposta ou não significa que a resposta que se dá no tempo que se considere útil, não 
seja resposta, não é isso. O que eu estou a dizer é que hoje em dia as situações que se 
colocam à gestão da escola, seja nesta impessoalidade, pela pessoalidade, pela 
proximidade, carecem de um apoio ou de uma cobertura muito mais proximal. Aquilo 
que eu a mudar, mudaria, era... e tem sido ao contrário, era repor nas equipas de apoio 
às escolas recursos e meios para em tempo mais rápido e direto poder prestar apoio às 
escolas na capacidade de resposta. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A Direção Regional tem 
uma visão muito normativa 

Delta 59 27 o aparelhismo, o peso, é tanto que as dinâmicas, apesar de poderem ser algumas, 
talvez não produzam os resultados desejados. Eu julgo que pese a boa vontade, pese 
haver alguns instrumentos que tornam mais próximo o trabalho, penso que nesta 
Direção Regional também existe isto em base informática, designadamente que 
permitem on-line colocarmos as questões e com alguma rapidez obtermos as respostas, 
há outras questões que o relacionamento mais próximo, além de estruturas, poderia 
tornar mais operativo o funcionamento. Aí sim, eu acho que se devia descentralizar 
mais, lançando a coordenação pelas esferas mais próximas das escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 

Delta 48 24 Não somos uma escola muito contactada pela tutela. Somos uma escola muito discreta, 
independentemente de participarmos em projetos da tutela. 
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Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A DR contacta-nos 
pouco 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A DR contacta-nos 
pouco 

Delta 57 28 Não. Pedem, mas também acho que as coisas já não estão muito centralizadas. Já não 
é tanto a Direção. 
P.: Via Direção Regional? 
Já não é tanto. Poderá vir o Diretor Regional dizer que a pedido do senhor secretário de 
estado do isto ou daquilo, mas é pouco. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A iniciativa depende do 
assunto 

Delta 20 42 Aqui há duas vertentes, uma administrativa, que tem a ver com o fluxo da informação e 
aí é a administração que toma mais a iniciativa de contactar e outra em que há dúvidas 
sobre normativos e também as que têm a ver com os recursos humanos em que somos 
nós. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A iniciativa depende do 

Delta 45 24 É mútua a iniciativa. Nós podemos pedir a colaboração nomeadamente da direção 
regional, se temos dúvidas, se precisamos de ajuda em alguma coisa fazemos os 
contactos. (...) A direção regional solicita-nos muito dados sobre vários assuntos. Eu 
penso que é habitualmente para monitorizar algumas coisas em termos de direção. Nós 
pedimos mais esclarecimentos sobre algumas questões. (...) De uma forma geral, 
legais. 
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assunto 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A iniciativa depende do 
assunto 

Delta 49 24 Nós contactamo-los muito mas eles também nos contactam bastante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\A MISI facilitou o 
trabalho mas aumentou o controle 
sobre as escolas 

Delta 52 20 Agora com a questão da MISI eu acho que melhorou bastante porque há uma 
plataforma onde nós descarregamos a informação e ponto final, ninguém nos chateia 
mais. Vamos lá a ver, há uma tentativa de melhoria em termos de procedimentos, em 
termos de burocracia, não tenho dúvida nenhuma disso. (...) Sim, mas também é óbvio 
que há um controlo maior sobre as escolas, não há dúvida nenhuma também. Nós antes 
podíamos inventar um bocadinho porque como não havia cruzamento de informação 
podíamos dizer que tínhamos X alunos, depois podíamos dizer que tínhamos Y. Isso 
agora não é possível, está tudo controladinho ao máximo. A questão é a relação 
custo/benefício; eu penso que é melhor estar controlado mas pelo menos termos aquela 
plataforma onde descarregamos a informação e ponto final, não temos de nos 
preocupar mais com isso. Portanto, alguém precisa de informação, seja a escola, seja o 
GEP, seja a ministra, seja quem for, vai à MISI e não tem que andar a perguntar 
sistematicamente à escola as mesmas coisas. Era agora isto, agora aquilo, era um 
sistema complicadíssimo. “Até 6.ª feria, diga-nos quantos computadores tem”, “Até 6.ª 
feira, queremos isto”. Tínhamos sempre aí uma pessoa que tinha de andar a contar 
coisas, era difícil. Assim é muito melhor, há uma plataforma, nós registamos e quem 
quiser consultar vai lá. A esse nível central o relacionamento está melhor. Em relação à 
Direção Regional, eu tive uma reunião na... 2.ª feira passada... Sim, e o senhor Diretor 
Regional está a organizá-la de uma determinada maneira, penso que vai no bom 
caminho. Foi pena, de facto, como ele disse, terem levado quatro anos a fazerem essa 
reorganização interna. Mas pronto, ele diz que precisou desses quatro anos e eu não 
discuto isso, mas se vai ficar como ele disse vai ficar mais fácil. Sendo assim, cada 
escola terá um interlocutor de uma área específica e, portanto, eu sei com quem é que 
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hei de falar. Deixa de ser eu ligo para lá, depois falo com um que não sabe, depois 
passa para outro, depois esse diz-me que amanhã me dá uma resposta, depois ligo 
para lá e não está, tenho de falar com outro e anda ali... Estas disfunções é que criam 
ruído na comunicação. Assim, havendo um interlocutor será mais fácil. Depois há 
também uma questão que eles estão a modificar que é o FRONTOFFICE e o CALL 
CENTER: os pais ligavam para a DREL e eles davam uma informação, depois ligavam 
para a escola e nós dávamos outra sobre o mesmo assunto e entravam em conflito as 
duas instituições. Bem, aqui também acontece uma situação que é aquele que pede a 
informação omite, por vezes, alguns dados, propositadamente ou não, que são 
determinantes para a resposta o que faz haver resposta diferenciadas. Cria-se ruído por 
causa disso, mas são questões pontuais que são perfeitamente ultrapassáveis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 02 61 Eu tenho muito boas relações com a Direção Regional 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 05 25 Eu penso que são bastante satisfatórias.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 08 49 temos boas relações com a Administração. Não temos tido com a Administração, até ao 
mais alto nível, até ao nível do gabinete da senhora Ministra. 
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atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 08 50 há um funcionamento democrático e de respeito mútuo com a administração, não temos 
tido de facto problemas a esse nível. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 11 35 São próximas  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 

Delta 12 34 Aqui na escola está sediada uma equipa de apoio às escolas e temos tido relações 
ótimas, tanto com essa equipa como com a Direção Regional. 
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Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 12 35 Nós, com a Direção Regional, com a DGRHE, com a DGIDC, com o GAVE, etc., temos 
tido uma interação plena. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 16 32 Neste momento é quase tu cá, tu lá, até com a senhora ministra. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 

Delta 17 40 Eu penso que tenho uma boa relação com os meus superiores hierárquicos. 
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Regional\As relações são boas e 
próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 17 41 há um certo respeitinho também, pronto, porque a antiguidade também já é um posto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 17 42 Nas intervenções públicas que faço tenho a preocupação de não ser agressivo, de ter 
cuidado com aquilo que digo porque acho que as pessoas não merecem, não têm nada 
que ser maltratadas, pelo facto de eu concordar ou não concordar com aquilo que estão 
a fazer, aquilo que estão lá no seu papel, o mesmo que eu faço na escola.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 19 36 eu não digo que sejam difíceis, antes pelo contrário, a nossa relação com a 
administração regional, que é o órgão que está mais próximo, até pode dizer-se que é 
boa. Ao fim ao cabo, os serviços centrais do ministério de educação, em si, 
praticamente lidam muito pouco com as escolas. Hoje são as direções regionais que 
assumem esse papel. Em termos pessoais são excelentes pessoas 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 23 41 temos muitos contactos e têm melhorado significativamente, com outras formas de 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

contactar diretamente. A Direção Regional tem melhorado significativamente, as 
respostas já são mais céleres, são num curto espaço de tempo. De facto, nota-se que a 
administração está muito mais perto das escolas e nos últimos quatro, cinco anos nota-
se perfeitamente que a administração aproximou-se muito nas escolas, no sentido de 
discutir as coisas que são simples da escola. Portanto, há uma preocupação da 
administração, não só a nível das direções regionais, mas do próprio Ministério, em 
conhecer as questõezinhas simples do dia a dia das escolas e isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 28 37 São normais. Tenho tido a sorte de sermos bem tratado, defendendo, naturalmente, os 
pontos de vista da escola. Aliás costumo dizer que é para isso que o Ministério me paga 
e não para dizer: “Sim, sim” ao diretor regional. O Ministério paga-me para defender os 
interesses da escola, mas têm sido sempre relações de cooperação. Eu percebo os 
pontos de vista deles, relativamente, por exemplo, ao pessoal, aquilo que nesta altura 
mais nos aflige, e eles percebem os meus. Nunca fazemos milagres, nem eles nem eu, 
e quando há um problema eles resolvem. São relações de boa cooperação, mas 
também é verdade que raramente há problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 32 21 Ao fim destes anos, tenho uma boa relação, mas também sempre tive. Já foram vários 
diretores regionais. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 

Delta 32 22 Lembro-me que o atual diretor regional ainda o conheci quando ele era ainda o diretor 
do centro de formação. Mesmo com a anterior diretora regional eu dava-me muito bem 
do tempo em que ela esteve no PRODEP, no início do FOCO, como toda a gente lhe 
chamava. Já nessa altura, por questões políticas, ela era a chefe do FOCO e eu como 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

escola-sede do centro de formação tive uma excelente relação com ela, criei uma 
amizade que se mantém. E portanto naturalmente, quando ela foi diretora regional, tinha 
uma ligação muito forte. O atual não tem uma relação tão próxima com as escolas, mas 
é uma pessoa disponível. Mas, como lhe disse no outro: “É triste que quando é preciso 
resolver uma coisa, a gente precise de usar o seu telemóvel.” Isto pelo funcionamento 
do corredor, do gabinete da Direção Regional que emperra. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 35 20 É uma relação respeito e partilha. Com a Direção Regional tenho o melhor 
relacionamento, independentemente da cor política que estiver no governo, há 
hierarquias e têm de ser respeitadas. Mesmo não concordando com algumas decisões o 
ambiente de trabalho é cordial e não temos tido qualquer problema. Qualquer tipo de 
ajuda que precisamos, eu entendo as dificuldades que por vezes têm, nem sempre têm 
pessoas nos sítios certos, devidamente preparadas para prestar informações. Alguns 
deles até estão lá porque são professores com situações de horário zero, de doença e 
outras coisas assim e não têm um suporte de conhecimento e de prática que os leve a 
tomar decisões. Agora, com a nossa Direção Regional, mesmo na parte de 
documentação, na parte logística, deram passos muito grandes, nomeadamente com o 
GESTOC e com a informação por mail a comunicação têm-se tornado mais fácil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 36 21 Eu não sei se sou um privilegiado se não, mas eu tenho alguma facilidade de acesso à 
Direção Regional, ou seja, quando preciso alguma coisa do Diretor Regional eu consigo 
obter resposta da parte dele em tempo útil, se eu lhe pedir uma reunião em tempo útil, 
eu consigo que ele me conceda  essa reunião. Com outros elementos da estrutura da 
Direção Regional também conseguimos ter uma boa relação. Não sei se sou um 
privilegiado ou não em conseguir, interagir e t ter resposta. 
P.: De ter uma resposta rápida? 
Nesta matéria eu tenho tido sempre, desde que aqui cheguei, uma resposta atempada 
por parte das pessoas da Direção Regional. Umas vezes gosto, outras não gosto, mas a 
resposta tem vindo, isso sim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 

Delta 38 18 Com a Direção Regional não tenho tido problemas. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 39 31 São as melhores. Eu não tenho por hábito, como é que vou enquadrar isto sem parecer 
muito presunçoso, eu não tenho por hábito criar problemas, a mim interessa-me mais as 
soluções. Muitas vezes o diálogo é difícil, é muito franco e direto. Muitas vezes isso traz-
nos chatices pessoais, mas como o que está em causa é o interesse da escola e, em 
última análise, dos alunos; é por isso que nos debatemos. Não temos por aí grandes 
problemas. Sempre nos relacionámos, já passámos por uma série de diretores regionais 
e diretores regionais adjuntos, sempre nos relacionámos muito bem com a Direção 
Regional, com as equipes de apoio às escolas, com os antigos cargos, sempre tivemos 
essa relação direta, esse diálogo franco e aberto, colaborativo. Também, como volto a 
dizer, somos chamados a colaborar  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 41 21 São cordiais e são boas, embora obviamente há coisas que eu acho que eles poderiam 
fazer melhor, aliás quando falo com o Diretor Regional, várias vezes friso algumas 
situações que eu acho que deviam ser melhoradas, mas são cordiais e são boas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 

Delta 41 22 tém essa preocupação quando, por exemplo, neste caso é o Diretor Regional que lhe 
pede um parecer? 
Sim, exatamente.. Sim, porque é o próprio Diretor Regional que tem dado alguma 
importância, ao facto de eu ser também junto dele, se quisermos, o representante dos 
diretores do distrito. Às vezes, pronto, ele tem a preocupação, de perguntar, de pedir 
uma opinião “Ó Delta 41, o que é que acha?”. Se há coisas em que ele me está a pedir 
a opinião 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 41 23  
P.: Na forma como se está a querer implementar? 
Claramente. Porque achámos que, não foi o caso da nossa Direção Regional, aliás o 
nosso Diretor Regional até posso dizer do conhecimento de causa que tenho, foi o único 
Diretor Regional que solicitou um parecer aos diretores das escolas. Portanto, a própria 
postura do Diretor Regional é diferente, não é? E essa postura faz com nós depois 
também funcionemos, apesar de considerarmos que a Direção Regional em muitas 
coisas devia melhorar e que funciona mal e pode melhorar, mas temos tido ao fim ao 
cabo, se quisermos esta postura em termos de concórdia e de procura das soluções 
com o Diretor Regional. Embora nós saibamos que ele por vezes, numa outra situação, 
se excede, às vezes quando há determinados assuntos que são falados tem ali  o 
coração um bocado ao pé da boca e depois aquelas coisas saiem-lhe. Não é por 
maldade. Eu até nem o conheço mas eu tenho algum grau de intuição na maneira como 
é que as pessoas funcionam e já percebi que aquilo muitas vezes sai-lhe ali na altura, 
mas que é, efetivamente, uma pessoa que eu acho que tem algum nível de competência 
naquilo que está a fazer. Tenho pena, e já falei com os meus colegas sobre isso, que 
efetivamente que ele não possa assumir a Direção Regional “entre aspas” a tempo 
inteiro, porque acho que a Direção Regional perde um pouco com essa situação. Não 
significa que, que, que o sub-diretor não dê um auxílio onde é possível, mas acho que 
efetivamente a figura do Diretor Regional em permanência seria efetivamente a melhor 
solução, Pronto, ele tem aquela situação toda com  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 44 25 São ótimas e isso não quer dizer que esteja tudo bem, não é? Porque aí, uma, uma 
sintonia perfeita não é possível. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 46 16 São muito boas, não tenho qualquer problema ou razão de queixa. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 49 25 Também temos uma boa relação. Nós temos, inclusivamente, de termos aqui sediada 
uma equipa de apoio às escolas, o que nos dá uma grande proximidade. Com a direção 
regional, também nessa matéria estão sempre disponíveis e, como temos cá a equipa 
de apoio, acabam por vir cá muitas vezes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 49 26 Também é verdade que as relações pessoais aí também funcionam e há uma relação 
de proximidade com algumas pessoas da direção regional. São relações de abertura e 
de simpatia, para além de eu conhecer, pessoalmente a diretora regional pessoalmente, 
há muitos anos, da formação porque ela foi a diretora do FOCO e trabalhámos os dia. 
Mas raramente contacto com ela, devo-lhe dizer; só o faço se for necessário. 
P.: Para abrir algumas portas? 
Não, não é necessário, há uma grande rapidez e uma grande proximidade em relação 
às escolas. Até julgo que há presidentes de conselhos executivos, talvez mais antigos, 
que entendem isso como uma espécie de interferência por causa de não estarem 
habituados. As anteriores administrações mantinham uma grande distância, eram 
completamente inacessíveis mas esta não. Digo isto é por ser amigo da diretora 
regional e até do diretor regional-adjunto, que foi diretor de um centro de formação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 53 25 A minha relação com a tutela tem sido pautada, desde sempre, por aquilo que eu 
considero ser um dever: o respeito mútuo. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 54 20 Temos uma boa relação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 56 38 Eu não tenho nada que dizer. Há pessoas que se queixam, mas eu não tenho nada que 
dizer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 

Delta 56 39 Recorro [muito], conheço as pessoas e são sempre muito abertas. Não tenho 
rigorosamente nada a dizer das pessoas. Eu gosto muito do nosso Diretor Regional, que 
acho uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito cordata, muito cooperante, muito 
conhecedor da Educação. Aliás, ele antes de ser Diretor Regional foi diretor-adjunto, 
mas antes de ter o cargo de direção, esteve ligado a um centro de formação e tem 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

noção do que é a dificuldade de formação. Mas independentemente disso, as pessoas 
são muito simpáticas. Eu se tiver um problema e telefonar, só não resolvem o problema 
se não puderem. Eu não tenho nada que dizer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 57 29 São boas.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\As relações são boas e 
próximas 

Delta 60 21 Não temos problemas nenhuns. Temos uma belíssima relação com a DRE  e têm feito 
muita obra desde que estou à frente da escola. Aliás, fizemos as contas por alto e a 
última obra que fizemos, foi uma recuperação de uma parte oficinal e a direção regional 
gastou ali novecentos mil euros. Foi uma obra grandiosa, ficou ali um excelente centro 
de recursos, com um auditório e laboratórios bem equipados. (...) sempre tive um 
belíssimo relacionamento com todos os diretores regionais e já passaram cinco desde 
que eu estou à frente da escola. Tenho uma belíssima relação com o diretor regional, 
com o diretor de serviços que está connosco na rede escolar; a direção regional tem-me 
apoiado sempre. (...) Portanto, tenho uma belíssima relação, não tenho nada a dizer 
contra a direção regional. Tudo o que eu peço, só não fazem se não puderem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 

Delta 51 25 eu neste momento nem sei muito bem como é esse relacionamento. Eu acho que em 
termos de Administração Educativa a situação está mais distante, do que pelo menos 
era anteriormente, quando tínhamos a outra Diretora Regional. Eu não sei se é uma 
imposição de cima, se são falta de competências que eventualmente tenham, mas eu 
acho que neste momento a Direção Regional de Educação não está a trabalhar 
diretamente com as escolas. Eu sinto isso e já disse à equipa de apoio às escolas, com 
quem me dou bem. Agora, na Direção Regional mudou a equipa toda e nem sequer 
houve uma reunião para nos apresentar a equipa. Portanto é porque também não há 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Regional\Atualmente as relações 
são distantes 

interesse em que sejamos conhecidos ou nos conheçam. Não sei muito bem o que é 
que está a acontecer na Direção Regional, não sei se são diretivas de cima. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Contactamos muito com 
a equipa de apoio às escolas 

Delta 47 15 não há uma relação muito próxima, exceto com a equipa de apoio às escolas. Nós 
temos uma equipa de apoio às escolas em que o coordenador é uma pessoa muito 
dinâmica. Às vezes telefono para a Direção Regional ou mando mails para lá e ninguém 
me liga nenhuma, dou um telefonema ao coordenador e ele passado um bocado já me 
está a dizer o que é. Ele desbloqueia um bocado essas coisas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Contactamos muito com 
a equipa de apoio às escolas 

Delta 57 30 É excelente., não tenho tido qualquer tipo de problema. Também são pessoas com as 
quais trabalhamos há muito tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Contacto frequentemente 
com a DR 

Delta 57 31 Quando as coisas estão mal, eu digo que estão mal. Quando estão bem, também sou 
capaz de dizer que estão bem. Reivindico. Às vezes, não grito tanto quanto desejaria, 
porque também sei perfeitamente que a tutela tem a faca e o queijo na mão e nalguns 
aspetos, às vezes, é preciso engolir um sapito ou outro, para se conseguir 
contrapartidas para a comunidade. Mas... 
P.: Recorre muito à Direção regional? 
Com frequência, chateio-os muito.  

02. O EXERCÍCIO DA Delta 08 51 Nós temos uma entidade tutelar como lhe disse, a ANQ – a Agência Nacional para a 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Contacto mais com a 
ANQ 

Qualificação – com a qual nós temos um contacto permanente e um contacto pessoal, 
eles vem cá às vezes e nós vamos lá outras vezes. E é, portanto, com eles que 
tratamos dos problemas, tanto do ponto de vista pedagógico como do ponto de vista 
administrativo, é mais com eles que nós tratamos porque existe esse organismo que é 
um organismo intermédio que faz as vezes da DRE 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\É a Direção Regional 
que toma mais a iniciativa 

Delta 02 62 Eu não recorro, quer dizer, respondo sempre que me colocam questões. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\É a Direção Regional 
que toma mais a iniciativa 

Delta 02 63 São muito mais deles. Pontualmente, sei lá, deixe-me até pensar porque é que 
ultimamente telefonei para a Direção Regional, nem fui eu, foi a minha subdiretora... 
Problemas de pessoal, como sabe, há uns contratos de emprego e inserção que nós 
podemos ir ao centro de emprego, e nós temos quatro. Isso às vezes, burocraticamente, 
tem aí questões. É sempre nesta de resolver... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 

Delta 11 36 eles contactam muito a escola.  
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\É a Direção Regional 
que toma mais a iniciativa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\É a Direção Regional 
que toma mais a iniciativa 

Delta 24 30 Eu contacto pouco. Eles acham que eu tenho alguma influência aqui com a rapaziada e 
às vezes perguntam-me isto ou aquilo, contactam quando precisam de algum tipo de 
informação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\É a Direção Regional 
que toma mais a iniciativa 

Delta 25 43 Os contactos são mais de iniciativa deles, tem mais a ver com o envio de coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 

Delta 36 22 Eles pedem-nos muito mais coisas daquilo que nós pedimos, isso sim, 
incomparavelmente. 
P.: Mas isso significa que eles estão sistematicamente a pedir coisas à escola? 
Agora felizmente menos, cada vez menos. Mas houve um momento em que nos 
solicitavam ene coisas, sobretudo questões numéricas. 
P.: É um momento recente ou não tanto? 
É sobretudo nos dois últimos anos. Mas este aspeto melhorou ah drasticamente, 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

relação\Contactos com a Direção 
Regional\É a Direção Regional 
que toma mais a iniciativa 

drasticamente. 
P.: Neste momento? 
Neste momento, sim, , nesta matéria estamos melhores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\É a Direção Regional 
que toma mais a iniciativa 

Delta 42 23 90% das vezes é a tutela que nos contacta 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\É a Direção Regional 
que toma mais a iniciativa 

Delta 52 21 São mais eles do que nós 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 03 34 Eu não recorro muito à direção regional. Eu tenho um princípio: leio os normativos, 
recebo as instruções por escrito e não tenho grandes dificuldades em ler e interpretar.  
Quando tenho dúvidas, ponho as questões. Gosto de as expor oralmente. (...) Às vezes 
não tenho respostas ou a resposta que tenho é: “É... melhor aguardar.” 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 03 35 ouço à administração dizer muito: “Aguardem, aguardem, e não façam perguntas”. Por 
exemplo, a Direção Regional pede, e ainda ontem aconselhou: “Não façam perguntas à 
Direção Regional, porque a DGRHE de responder. A própria Direção Regional evita dar 
algumas respostas, tem algum receio de que não sejam coincidentes. Portanto, por 
princípio, eu não sou muito daquelas pessoas de andar toda a vida a fazer perguntas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 05 26 eu não sou pessoa de, para qualquer tomada de decisão, estar a telefonar para a 
Direção Regional, não é? Há uma legislação, sei ler, interpreto, posso ter algumas 
dúvidas e coloco questões, mas não sou pessoa de andar lá a perguntar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 09 41 Não temos assim uma grande presença. (...) Com a anterior diretora regional era até 
mais, mas acho que era mais por nos conhecermos do Conselho das Escolas. Houve 
algumas visitas da diretora regional às escolas, mas fora disso já não me lembro de ver 
algum elemento da Direção Regional aqui, nem a nível técnico nem de nada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 

Delta 13 53 Não, não recorro. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 15 37 As relações processam-se bem embora eu só recorra a eles em último caso. Aliás, 
todos os diretores que por lá passaram, é como os ministros, eles passam e eu continuo 
aqui, eles até se riem um bocado porque eu só vou em último caso. Quando eles me 
veem lá sabem que a coisa está preta, porque não têm ligado nenhuma a coisas 
importantes.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 15 38 já tínhamos muita autonomia. Só que é muito mais fácil cumprir ordens, é mais cómodo, 
e eu sei que há muitos diretores que gostavam muito de perguntar sempre. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 

Delta 15 39 nunca mais me esqueço que no primeiro ano que estive como presidente, um diretor 
regional nos disse assim numa reunião: “Vocês não devem fazer tantas perguntas 
porque nós temos que dizer que não no papel. Há coisas que não devem perguntar.” 
Nunca mais me esqueci disso. Não estou a dizer isto para dizer que faço coisas ilegais 
porque não faço; é uma questão de avançar e de tornar exequível algumas coisas que 
se pergunto para lá e estou à espera de uma resposta, acabo por não fazer. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 16 33 Eu não sou muito chata com a DRE, eu devo ser das presidentes menos chatas que a 
direção regional tem porque há pessoas que não os largam, veem uma coisa que não 
percebem e telefonam para lá, mandam mails e mandam faxes. (...) Não, não recorro 
muito, não. Eu procuro informar-me, ler a legislação como deve de ser.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 17 43 recorro pouco ao paizinho porque eu acho que sou pago para resolver os problemas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 

Delta 17 44 Eu acho que aquelas pessoas que estão constantemente a escrever e a mandar ofícios 
para lá: “E não se esqueça de mandar uma lata de tinta ou de me pagar, para eu fazer 
isto”, ou então: “Dá-me licença que eu mude o aluno de turma?” Percebe? Aquelas 
coisinhas que eu acho que não ajudam nada em termos daquilo que nós queremos, que 
é a autonomia. Agora a minha relação com eles, penso que é uma relação boa 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

a DR 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 23 42 Recorre muito à Direção Regional? 
Não muito, não é? Enfim, já temos alguma experiência sobre isto, do funcionamento, 
mas há situações em que é necessário, porque se nós pudermos sustentar a nossa 
decisão em outras opiniões, com certeza serão mais eficazes as decisões, terão um 
outro impacto, do meu ponto de vista, De facto, não serão isoladas em termos de quem 
as toma e, portanto, se calhar, é assim que se resolvem em todos os sítios e, portanto, 
são mais consistentes desse ponto de vista. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 28 38 eu neste últimos dez anos se fui alguma vez à Direção Regional para resolver um 
problema foi para aí uma vez porque procuramos resolver os problemas que temos de 
forma autónoma. Não sou daqueles que sofra do síndroma de “à consideração pelo 
superior”. Nunca faço, nunca fiz e não irei fazer. Quando tenho um problema digo: “Eu 
vou fazer assim e assim.” e mando, dou conhecimento. Se não me disserem nada é 
porque está bem, se não me disseram nada porque não tiveram tempo o problema foi 
deles, por isso o diretor regional não tem tido trabalho comigo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 29 34 Desde há três ou quatro anos que as coisas são mais pontuais, só mais em situações 
de rede. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 30 23 Eu raramente contacto com a Direção Regional, só quando preciso de algum 
esclarecimento. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 31 37 Tem vindo a piorar, consideravelmente, desde que está o atual diretor regional. Eles não 
nos conhece. Para lhe dar um exemplo, no Conselho das Escolas nós temos reuniões 
onde vão os diretores regionais. Os outros diretores regionais tratam as escolas por tu, 
ele não, dizem que é por inibição, mas às vezes nem nos olhos nos olha. Eu penso que 
essa abordagem que ele faz com as escolas é visível no dia a dia, é um esquecimento 
total. Nos temos um problema e já nem telefonamos, tratamos dele autonomamente. 
P.: Portanto, não recorre à Direção Regional porque não obtém resposta deles? 
Exatamente, não recorro quase nada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 36 23 Recorre muito à Direção Regional? 
Não, não. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 

Delta 42 24 Nós contactamos pouco. (...) Já no tempo dos centros de área educativa, os CAE’s, 
ainda por cima tínhamo-lo mesmo aqui ao pé de nós, reduzíamos os contactos ao 
mínimo. Ainda hoje é assim, muito raramente contactamos. (...) Contactamos quando 
não sabemos como resolver um problema, quando há um problema jurídico que não sei 
resolver peço uma assessoria jurídica, quando tenho de pedir autorização para alguma 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

coisa. Por exemplo, em reunião de rede foram-nos atribuídas X turmas de 10.º ano. Se 
eu precisar de fazer abaixo ou acima tenho de pedir autorização; por muito que nos 
custe, temos de pedir autorização. Mas a maior parte, a esmagadora maioria das vezes 
é o ministério diretamente, as secretarias de estado, os departamentos centrais que 
contactam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 48 25 Não sou pessoa de ter muitas dúvidas e de telefonar para a Direção Regional. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 55 28 recorro muito pouco à Direção Regional. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 

Delta 55 29 Os contactos com a Direção Regional são de caráter institucional, via mail, via 
orientações. Houve anos em que algumas direções regionais em que faziam reuniões 
com as direções das escolas, uma ou duas vezes por ano, em que havia um plano de 
atividades que era apresentado às escolas, com reuniões formais, mas de há uns anos 
para cá isso desapareceu. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Regional\Não contacto muito com 
a DR 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Não contacto muito com 
a DR 

Delta 59 28 Depreendi que a escola não recorre muito à Direção Regional. 
Ultimamente, a  forma como as relações com os utentes, o direito à reclamação, o peso 
que hoje têm as denúncias anónimas por exemplo, a forma como a própria legislação e 
a política educativa desestruturou uma determinada visão social da profissão docente e 
do papel da escola, fez emergir, por vezes, determinadas situações que nos têm 
obrigado a ter que recorrer, tecnicamente, por vezes, a algum aconselhamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\Nós contactamos mais 
do que eles 

Delta 08 52 somos nós que os contactamos mais provavelmente 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\O protagonismo da 
Direção Regional esbateu-se 

Delta 06 32 Em tempos que já lá vão, nós recorríamos sempre à administração, até porque ela era a 
nossa rede. Nós fazíamos trapézio com rede. Tínhamos de recorrer à administração 
para perguntar o que fazer e como fazer porque a última palavra era deles. 
Contrariamente àquilo que alguns dizem, (...) hoje temos uma situação em que não 
temos de recorrer à administração como anteriormente.  

02. O EXERCÍCIO DA Delta 13 54 Eu acho que a administração e, principalmente, a regional neste momento está a perder 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\O protagonismo da 
Direção Regional esbateu-se 

protagonismo. Nós cada vez temos uma relação mais direta, pseudo direta, com a 
tutela, com a administração central. A administração regional, até pelas competências 
que lhe são atribuídas agora, parece-me que perdeu protagonismo, eles próprios se 
queixam, penso eu, perderam protagonismo. Tanto se queixam que não sabem como 
resolver as coisas e muitas das coisas passam-lhes perfeitamente ao lado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\O protagonismo da 
Direção Regional esbateu-se 

Delta 53 26 Eu quando comecei nestas lides, o centro de área educativa e o seu coordenador 
tinham um papel muito relevante. Essa coordenação deixou de existir, agora são as 
equipas de apoio às escolas. A sua criação até foi no sentido de haver mais 
proximidade com as escolas. No entanto, se calhar também por alguma autonomia que 
as escolas têm recebido, pelos novos meios de comunicação existentes, o seu papel 
deixou de ser tão relevante. Eu até diria que as próprias direções regionais começam 
um pouco a perder essa papel. Aliás, muitas das situações já vêm diretamente dos 
organismos centrais do ministério e não dos organismos regionais. Dou-lhe um 
exemplo: antes desta conversa estávamos a falar sobre o professor bibliotecário e este 
assunto está a ser tratado diretamente entre a RBE e as escolas, passa completamente 
ao lado de direções regionais e de equipas de apoio às escolas. E tem havido muita 
situações deste género. A prova do que eu lhe estou a dizer que as reuniões eram todas 
na capital de distrito, depois passaram a juntar dois distritos e neste momento até isso é 
raro. Muitas vezes já são na zona do Porto ou em Lisboa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da 
relação\Contactos com a Direção 
Regional\O protagonismo da 
Direção Regional esbateu-se 

Delta 54 21 o ministério tem estado a centralizar os serviços, não é? Portanto, em relação à Direção 
Regional isto ficou muito descaracterizado, tanto a parte dos alunos, como a parte do 
pessoal. É tudo por plataformas informáticas diretamente ligadas às direções gerais, 
portanto cada vez menos há uma dependência, até psicológica, da própria Direção 
Regional. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\Estamos 
num período de recentralização 

Delta 13 55 vivemos um período de recentralização? 
Sem dúvida, na minha perspetiva é assim. Agora o problema é que a administração 
central não responde e isso é que é o grande problema do funcionamento das escolas. 
Eu costumo dizer que as escolas funcionam pela boa vontade dos dirigentes das 
mesmas, ou seja, nós muitas vezes estamos a assumir responsabilidades que nem são 
nossas, ou serão, só que efetivamente para assumirmos responsabilidades temos de ter 
na retaguarda informação clara e se errarmos a culpa será nossa. Agora quando não 
temos informação e somos obrigados a atuar, obviamente que muitos de nós vamos 
cometer erros e é esta a falha. A administração central também tem alguma dificuldade, 
e este exemplo que eu lhe dei é um, tem alguma dificuldade para conseguir responder 
às questões que se colocam no quotidiano das escolas, já nem digo às grandes 
questões, digo às questões do quotidiano das escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\Os 
diretores regionais estão pouco 
preocupados com as escolas 

Delta 25 44 Nós, quando foi para o lançamento deste trabalho do Projeto Educativo, como lhe disse 
há pouco, fomos perguntar a quem está fora da escola, perguntar à comunidade, 
chamemos-lhe assim, perguntar: “O que é que esperam de nós? O que é que esperam 
da escola?” E ao colocar estas questões à comunidade, estou a tentar explicar isto 
duma forma muito global, nós organizámos duas sessões, dois painéis, digamos assim, 
um painel político/económico e outro social e cultural. Convidámos no primeiro painel, 
entidades como, eu vou-lhe dar exemplo de algumas: o Presidente da Câmara, disse 
logo que sim; o Diretor de um centro empresarial, que agora saiu, sim senhor; o Diretor 
do Aeródromo aqui da zona, sim senhor; um responsável bancário, sim senhor; um 
responsável da indústria farmacêutica, sim senhor; um responsável do 
empreendedorismo, sim senhor. Uma série de gente, o Centro Cultural, as  entidades 
com as quais articulamos nas AECS, o Conservatório, tudo sim. Evidentemente, mandei 
um convite pessoal ao senhor Diretor Regional, a quem eu tinha dito anteriormente, 
informalmente, num sítio qualquer em que o encontrei, numa daquelas reuniões: 
“Senhor Diretor Regional vou fazer um trabalho assim, muito interessante e eu gostaria 
que o senhor estivesse.” Não apareceu, nem disse nada. Quando é que aparece? 
Apareceu aqui há um mês atrás porque o governo quis fazer o lançamento agora de um 
projeto dos tipos de mar e nós participámos, temos aqui um grupo da Biologia muito 
dinâmico, muito ligado às questões do ambiente. Aliás o Projeto Educativo está muito 
virado para aí, para as energias renováveis, para o meio ambiente, e eles participaram 
nesse projeto. Entretanto, ligaram-me um dia qualquer da Direção Regional, a perguntar 
o que é que tínhamos feito no âmbito desse projeto. Eu lá mandei o e-mail a dizer o que 
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é que tinha sido feito e tal, e no dia a seguir, isto foi numa sexta-feira, se não me 
engano. “Pronto, olhe na próxima na quarta-feira, então vai ser aí o lançamento do Tipo 
de Mar nacional, portanto conte aí com a Ministra da Educação, com o Ministro da 
Defesa Nacional.” Pronto, e veio o Diretor Regional; ele vai sempre a essas coisas, vai 
sempre atrás da ministra. Mas, o Diretor Regional está muito ocupado com a política e o 
problema é este: os Diretores Regionais estão mais, do meu ponto de vista, é o ponto 
de vista que eu tenho, estão muito mais condicionados por respostas políticas para a 
tutela e de assegurar o funcionamento do sistema, do que propriamente no apoio às 
escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\São mais 
tensas por causa da avaliação do 
desempenho 

Delta 22 24 São mais tensas, sobretudo por causa do processo de avaliação dos docentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\Têm 
uma visão muito normativa 

Delta 14 40 Eles vêm sempre com estranheza o que foge à norma. Primeiro achavam que isto era 
difícil de operacionalizar, depois têm dúvidas se vai ter sucesso e fazem perguntas do 
género “Então e se aparece um aluno transferido de outra escola, como é que é? A 
primeira coisa que fazemos quando recebemos uma transferência é falar com os pais e 
explicar-lhe as diferenças que aqui há. Aliás, sempre dissemos que a administração 
regional e central devia divulgar as escolas com contrato de autonomia para que os pais 
estivessem informados quando transferem os filhos, mas não vê essa divulgação em 
lado nenhum. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\Têm 

Delta 14 41 Quando nós conseguimos validar os nossos próprios resultados a administração 
começou a ver isto de uma forma diferente, apesar de fazer muita confusão à Inspeção, 
que esteve aqui e foi-se embora porque não consegue preencher o mapa das horas. Há 
outras coisas que também não conseguem entender, como a distribuição da carga 
horária. Mesmo ao sindicato lhes fez confusão; eu fui ao sindicato apresentar isto. Eu 
tenho uma tabela de conversão, mas faz a todos muita confusão. Por outro lado, a 
administração também tinha chegado a acordo para podermos ir a concurso depois da 
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uma visão muito normativa colocação dos colegas de zona pedagógica, do quadro, a partir daí podemos fazer 
oferta de escola. No primeiro ano a DGHRE enganou-se e retirou-nos do concurso de 
zona pedagógica e este ano de 2009/2010 fizeram uma coisa mais engraçada: 
disseram-nos que podíamos ir, mas o concurso em vez de abrir a 1 de setembro só 
abriu a 10. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.01 
Caraterísticas da relação\Têm 
uma visão muito normativa 

Delta 14 42 a administração da Educação não está preparada para um sistema que rompa com a 
padronização? 
Não está nem quer estar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Esclarecimento de 
dúvidas das escolas 

Delta 01 27 Bom, as relações com a Administração, são relações institucionais normais, no fundo 
não temos assim uma relação tipo. A gente depende hierarquicamente deles, eles 
dependem da ministra e portanto, no fundo, há aqui uma interligação institucional 
apenas, portanto. Mas pronto, sempre que nós precisamos alguém nos acode, não 
temos razão de queixa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Esclarecimento de 
dúvidas das escolas 

Delta 01 28 Quando nós estamos com alguma dúvida que não conseguimos resolver, telefonamos 
para lá, quando são eles que querem algum esclarecimento, telefonam eles, mandam 
mails. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 

Delta 01 29 na prática nós recorremos mais à Direção Regional do que a Direção Regional recorre a 
nós, seguramente. Nós é que precisamos, há sempre dúvidas. Nós não temos 
departamento jurídico, há leis a sair todos os dias 
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Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Esclarecimento de 
dúvidas das escolas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Esclarecimento de 
dúvidas das escolas 

Delta 01 30 Pelo menos em termos de apoio jurídico, há muita necessidade de apoio. (...) Muitos 
dos contactos [com a Direção Regional] são dúvidas de interpretação legislativa, muito 
mesmo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Esclarecimento de 
dúvidas das escolas 

Delta 08 53 sobretudo para pedir esclarecimentos, relativamente a muitas questões. Estas escolas 
não estão dotadas de estruturas a nível por exemplo do aconselhamento jurídico, que 
permitam o funcionamento, enfim, sempre correto. E, portanto, de vez em quando é 
necessário nós apelarmos à DRE. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Esclarecimento de 
dúvidas das escolas 

Delta 09 42 Normalmente o contacto que temos com a Direção Regional é para esclarecer algumas 
dúvidas que precisam de ser esclarecidas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 

Delta 46 17 É para solicitar, quando é necessário, alguma informação e, às vezes, até para pedir 
uma opinião sobre qualquer assunto ou atividade, para desenvolver um projeto. É fácil 
porque eu trabalhei no CAE, fui coordenadora do CAE, e é mais fácil porque a maior 
parte das pessoas da direção regional já me conhecia e torna-se mais fácil. Não tenho 
qualquer tipo de dificuldade nesse aspeto. 
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Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Esclarecimento de 
dúvidas das escolas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Esclarecimento de 
dúvidas das escolas 

Delta 49 27 Questões muitas vezes pedagógicas, mas também muitas vezes administrativas 
relacionadas com decisões que temos de tomar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Obter poder 

Delta 44 26 Recorro no sentido de obter poder. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Preenchimento de 
inquéritos e questionários 

Delta 09 43 ou então é quando eles nos pedem para preenchermos inquéritos, questionários e tudo 
muito ao nível informático, através da plataforma de gestão documental. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.02 Campos 
da relação\Preenchimento de 

Delta 42 25 Pedem-nos coisas constantemente. Por um lado pedem a nossa participação em 
iniciativas, em concursos; por outro lado estão constantemente a pedir dados, números, 
muitos dados. A Direção Regional tem sempre a correr 4 ou 5 inquéritos que nós temos 
de mandar; relatórios de número de apoios, de número de alunos a quem foram 
aplicadas provas de recuperação. Estão sistematicamente a pedir... 
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inquéritos e questionários 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A Direção 
Regional evita dar respostas por 
escrito 

Delta 05 27 há uma outra questão, que é assim: nós colocamos as questões por escrito, e as 
respostas vêm telefonicamente. Portanto há aqui uma ambiguidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A Direção 
Regional evita dar respostas por 
escrito 

Delta 05 28 a insegurança é de tal ordem, que o melhor é telefonar e depois dizer que o outro não 
entendeu bem a mensagem, não é? Quando nós queremos dar uma resposta e temos a 
certeza absoluta daquilo que estamos a responder, tanto faz ser por escrito, como 
telefonicamente, mas por escrito, até fica mais barato; pela internet, não é? Se nós 
estamos numa crise tão grande, estes organismos têm que pensar em ser os primeiros 
a dar o exemplo na poupança. Então, não há nada como dar uma resposta concreta por 
escrito. E até ficam com a consciência tranquila porque ela consulta a resposta, tantas 
vezes quantas lhe for necessário e não vai ter mais dúvidas porque é aquilo que está ali. 
Mas isto não tem sido feito.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A Direção 
Regional evita dar respostas por 
escrito 

Delta 13 56 quando tenho alguma dificuldade ponho-a, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes a 
questão é esta: “Ó colega, eu vou-lhe responder mas não disse nada.”; “Ah, mas não 
põe isso por escrito?”; “Não por escrito não lhe ponho nada.” Portanto, porque a 
competência não é deles, é um ponto e o outro ponto é porque efetivamente têm algum 
receio de dar uma informação que depois vem desmentida por outra informação da 
administração central. Isto acontece recorrentemente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 

Delta 13 57 como é que nós pomos as escolas a funcionar se estamos à espera quinze dias que nos 
deem uma resposta duma coisa qualquer que nunca mais chega. Imagine o que era eu 
precisar de um professor para substituir outro e estar à espera um mês que mo 
substituíssem, como já aconteceu. Eu tenho que agarrar em alguém e pô-lo lá, e aí a 
administração, santa paciência, não pode dizer que não, não é? Porque senão, então, 
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Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A DR 
demora muito tempo a dar uma 
resposta 

as coisas não funcionam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A DR 
demora muito tempo a dar uma 
resposta 

Delta 19 37 às vezes, as respostas demoram e nem sempre são as mais adequadas àquilo que nós 
pretendemos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A DR 
demora muito tempo a dar uma 
resposta 

Delta 23 43 às vezes já não vem em tempo útil, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A DR 
demora muito tempo a dar uma 
resposta 

Delta 23 44 se a Direção Regional lhe pede uma informação, segundo o código de procedimento 
administrativo, tem dez dias úteis para dar essa resposta. A Direção Regional cumpre 
esse mesmo procedimento? 
Não é fácil. 
P.: Se lhe solicita uma informação que é importante para o seu trabalho? 
Nem sempre esses prazos são cumpridos. Por isso é que eu dizia que tenho uma boa 
relação pessoal com os diferentes departamentos da Direção Regional porque isso 
permite tratar o assunto pelo telefone ou pessoalmente, ir tratando, prevenir-nos para 
algumas situações fazendo lembrar outras situações; sobretudo questões da lei. 
Ficamos mais alertados e o nosso comportamento e as nossas respostas são diferentes 
à comunidade ou a quem temos que as dar. Mas também sei que há muita gente, há 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

462 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

muitos colegas que só aceitam as coisas por escrito. Eu não me tenho dado mal em 
relação a isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A DR 
demora muito tempo a dar uma 
resposta 

Delta 52 22 Recorro quando tenho necessidade de recorrer, embora, muitas vezes fique triste com a 
resposta adequada e atempada da Direção Regional. Admito que a Direção Regional 
tenha uma afluência muito grande, que tenha pouca capacidade de resposta, mas isso é 
uma coisa de que eu não tenho a culpa. Portanto, eles é que têm de fazer uma 
reestruturação interna, ele é que têm de ver como é que têm de funcionar. Eu não sei 
como é que funcionam as outras direções regionais, pelo que tenho ouvido não 
funcionam tão mal como a nossa mas eu sou sincero, em relação à nossa a resposta 
vem mas não com aquela celeridade que deveria. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A DR está 
distanciada da realidade das 
escolas 

Delta 34 26 Vivemos durante dois anos uma situação que era para nós melindrosa. Como sabe, as 
escolas do 1.º ciclo, em princípio não devem ter o horário duplo, ou seja, de manhã ou 
de tarde, mas para isso é preciso haver condições. Nós temos uma escola com horário 
duplo e a primeira ideia da Direção Regional era enviar duas turmas do 4.º ano para 
aqui, para esta escola. Está a ver? Para eles não havia problema nenhum. Mas como é 
que isso se faz? Os miúdos são diferentes. Não é a mesma coisa que criar uma escola 
de raiz. Vinham de outra zona aqui para cima e nós lá nos tentámos organizar. Diziam 
eles: “Ah, porque vocês têm salas a mais.” Nós temos salas a mais? Não temos, como é 
que temos salas a mais? Se o regime normal é para toda a gente, nós também 
queríamos o regime normal e era uma das coisas que queríamos. Mas não, a escola 
dois/três deve ser o mal-amada porque está no meio. Quer dizer, o parque escolar é só 
para as secundárias, o 1.º ciclo é com as autarquias a EB2,3 não é de ninguém, 
ninguém se preocupa com o 2.º e o 3.º ciclo que tem de pagar as favas. É o parente 
pobre. Mas é melhor eu não falar. 
P.: Pode falar à vontade. 
Não interessa, também falar de mais não faz parte do meu esquema. O que me 
interessa é resolver os problemas de imediato. 
P.: Mas esses alunos vieram? 
Vieram. No princípio do ano estavam cá todos. Pelos vistos vale tudo. Onde é que está 
a tal planificação, onde é que está a organização? Onde é que são feitas essas coisas? 
E vem o Ministério falar de autonomia. Tivemos de reorganizar tudo, a distribuição das 
salas, as responsáveis pelas salas, o toque das campainhas que teve de ser logo 
especial, fizemos as coisas todas direitinhas. A Câmara teve de mandar uma carrinha 
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porque os pais vinham trazê-los à escola-sede, depois ao meio-dia vinha a carrinha 
levá-los, isto é mesmo de quem não pensa, isto não cabe na cabeça de ninguém.  Os 
pais vieram cá, fizemos a reunião, mexeram-se e voltou tudo à estaca zero, os pais 
foram ouvidos e pronunciaram-se. 
P.: Como é que esse processo terminou? 
Terminou com as duas turmas aqui, mas andou-se para trás e para a frente. Era que 
não, depois era que sim. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Já tínhamos preparado 
os meninos, inclusivé já tinham tudo aulas, volta-se atrás, depois volta-se ao mesmo. 
Isto é um desgoverno, um autêntico desgoverno, isto não pode ser assim. 
P.: Sente algum desconhecimento da realidade da escola por parte da Direção 
Regional? 
Para mim é, só pode ser desconhecimento, desconhecimento de tudo. 
P.: Posso concluir que na sua opinião a Direção Regional tem uma perspetiva 
distanciada da escola, uma perspetiva talvez burocrática? 
Para mim é, só pode ser, senão estas coisas não aconteciam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A equipa de 
apoio às escolas funciona mal 

Delta 05 29 há uma outra estrutura com a qual eu não estou a simpatizar muito, que é a estrutura da 
equipa de apoio às escolas. É uma estrutura que eu acho que devia ser exatamente 
para aquilo, com os efeitos, para que foi criada, que é apoio às escolas, porque nós não 
chegamos a saber concretamente, quais são as competências desta estrutura. Esta 
estrutura chega-nos a convocar para reuniões e depois, muitas das vezes, vamos para 
aquelas reuniões e o que lá está escrito no PowerPoint são os resumos da legislação. 
Portanto, não há nada de novo. Não havia nada como dizer assim: Vamos ver como é 
que vamos operacionalizar isto. Isso é que era o apoio às escolas, mas não, é dizer a 
alínea a), b), c) e d) que vem não sei aonde. Isso não nos interessa, é uma manhã ou 
tarde perdida, não é apoio nenhum. Ou então, virem às escolas fazer monotorização. 
Ora para isso temos a inspeção, e temos a inspeção a fazer um trabalho muito melhor 
que, pelo menos, deixam recomendações, coisa que a equipa não faz. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A equipa de 

Delta 05 30 enquanto que a inspeção deixa sempre um relatório ou se não deixa, envia passado 
algum tempo, a equipa de apoio às escolas vem às escolas, monitoriza e não há nem 
um papel escrito. Nós vamos para um Conselho Pedagógico dizer o que é que os outros 
acharam, com base não se sabe muito bem em quê, nada por escrito. Portanto, são 
coisas que eu penso que nos últimos tempos ido por muito mau caminho, muito mau 
caminho. 
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apoio às escolas funciona mal 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A equipa de 
apoio às escolas funciona mal 

Delta 25 45 Agora criaram esta equipa de apoio às escolas, que em vez de apoiar, só desapoia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A IGE está 
fora deste tempo 

Delta 12 36 A única entidade que nos merece algum reparo, talvez por um certo autismo, às 
questões que se passam, está distanciada, é a Inspeção geral da Educação. [Está 
distanciada da realidade da escola,] do mundo atual das questões administrativas. Eu 
não os compreendo. Não tenho queixas, mas acho que o que eles fazem é uma coisa 
fora deste tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\A IGE tem 
inspetores com falta de 
conhecimento 

Delta 38 19 A parte mais dolorosa é com a Inspeção Geral da Educação (...). Ela nunca teve uma 
perspetiva pedagógica na atuação. Um dia disse isso mesmo à Inspetora-Geral. Eu já a 
conhecia há muitos anos, desde 1981 e um dia, até foi numa reunião do Conselho das 
Escolas. Eu no plenário dei uma tacada na Inspeção, ela ressentiu-se e depois do 
almoço veio falar comigo “O que é que você tem contra a Inspeção?” Respondi-lhe: “Eu 
conheço-a muito bem e estive no seu gabinete  tratar deste assunto e, efetivamente os 
senhores, eu não digo que seja a senhora, mandam inspetores para as escolas que não 
sabem aquilo que vão fazer. Olhe que mandaram-me para lá uma inspetora que era do 
1.º ciclo e que nem as cargas horários e os currículos do ensino secundário conhecia. 
Repare que depois de ter feito os serviço ainda me telefonou a perguntar qual era a 
carga horária da disciplina de História das Artes. Não se admite.” (...) Para além de falta 
de formação e de informação, eles vêm mais preocupados em apanhar o responsável 
pela escola na mais pequena falta para lhe atirarem com ela à cara e lhe carregarem em 
cima do que, muitas vezes, para tentar corrigir e resolver os problemas e as situações. 
É verdade que houve uma inflexão nos últimos três, quatro anos, e tenho notado que há 
mais cuidado e preocupação, neste momento, em tentar resolver os problemas e 
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deixarem de lado a atitude punitiva. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\As urgências 
prejudicam o nosso trabalho 

Delta 13 58 um projeto, imaginemos que o estamos a construir e que poderia demorar um dia ou 
dois, demora quatro ou cinco. Porque efetivamente ou porque a DGRHE se lembra de 
mandar alguma coisa ou porque a DGIDC manda ou porque a Direção Regional manda 
ou porque a equipa de apoio às escolas telefona e pergunta: “Já mandou aquilo?”, ainda 
agora tive um telefonema desses, dum pedido que foi feito na quinta-feira para 
responder até sexta e ainda não respondemos. E não respondemos porque temos isto 
organizado assim, algum de nós há de ter de responder a estas questões e, portanto, 
está sempre alguém disponível para ver o mail e responder. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\As urgências 
prejudicam o nosso trabalho 

Delta 19 38 prazos muito curtos, a quantidade de pedidos que nos são solicitados e do pouco tempo 
que nós temos para, de facto, equacionarmos tudo aquilo que é solicitado com o devido 
cuidado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\As urgências 
prejudicam o nosso trabalho 

Delta 23 45 hoje cada vez é mais difícil, não é? Hoje nós temos as solicitações dum órgão de 
direção, que são as mais variadíssimas. 
P.: Eles pedem muitas coisas à escola? 
Enormíssimas coisas à escola, não é? Nós temos que responder a não sei quantas 
coisas que no dia a dia nós temos que decidir. (...) Normalmente é assim (...), de ontem 
para hoje. (...) Vêm aí com uma brevidade muito grande, as respostas têm que ser 
assim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\As urgências 
prejudicam o nosso trabalho 

Delta 23 46 altera-lhe completamente os planos? 
De alguma forma sim. Altera significativamente, 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
apoio jurídico 

Delta 08 54 devia existir sobretudo mais apoio jurídico às escolas. Nós temos neste momento no 
quadro do 75 a possibilidade de suscitar esse apoio jurídico através da contratação de 
serviços, mas o PEC está-nos a apertar sobre esse ponto de vista, nós temos de pedir 
autorização. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
apoio jurídico 

Delta 23 47 é ao nível jurídico, porque hoje já ninguém se conforma quase com nada. Se não lhe 
agradar, toda a gente reclama e nós não temos nenhum apoio. Não temos obrigação de 
ter formação jurídica sobre as diferentes e enormíssimas situações que se colocam 
aqui, desde o simples requerimento e quais são os procedimentos processuais com o 
requerimento, até a um acidente em serviço que envolve uma série de aspetos, e nós 
sabemos que há na Direção Regional gente especializada para tratar cada um destes 
assuntos, mas a nós exigem-nos que nós saibamos de tudo e em conformidade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
apoio jurídico 

Delta 41 24 Eu acho que a Direção Regional poderia ser um ponto de maior apoio para as escolas, 
em algumas coisas onde as escolas necessitavam do apoio. Por exemplo, a nível do 
aconselhamento jurídico, está muito àquem daquilo que é necessário. Eu não sou 
jurista, a minha área de formação é outra que está muito longe da área jurídica, mas eu 
acho que é importante que a Direção Regional faça um aconselhamento. Quem 
acompanha isto sabe que o edifício legislativo português é das coisas mais horrorosas 
que existe a nível talvez mundial. O problema que nós temos aqui, ao contrário do que 
acontece em alguns países europeus, é a permanente reedição de legislação de 
produtos normativos, o que torna os normativos que nós lemos ilegíveis, portanto, é o 
não sei o quê que remete para o ponto tal do decreto não sei quantos e depois é o outro 
que remete para o ponto tal e nós para conseguirmos ler um diploma do princípio ao fim, 
temos que ter uma resma de papel deste tamanho onde vou buscar cada uma das 
coisas. 
P.: Isso nos últimos tempos agravou-se, então. 
É horroroso, precisamente quando nós colocamos as questões. Depois é a falta de 
articulação às vezes em determinadas coisas, porque entretanto este diploma revogou 
alguns pontos daquele, mas deixou outros em funcionamento. E depois o que acontece 
é que nós vemo-nos numa situação onde começam a surgir os tais buracos que lhe 
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estava a dizer. E agora quem é que se governa aqui no meio disto tudo? E efetivamente 
a Direção Regional poderia aí ter um papel de maior aconselhamento e de maior 
também proactividade na situação, mas não tem. É muito lento. É lento e pesado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
apoio jurídico 

Delta 45 25 nesse aspeto eu penso que a direção regional, não está a conseguir dar as respostas 
que nós às vezes precisávamos, porque uma das falhas das escolas é o facto de não 
haver formação na área jurídica. Portanto, às vezes, surgem-nos problemas, e como 
sabe, ultimamente tem saído muita  legislação. (...) Quando eu estou atualizada numa 
lei, já mudou, já foi revogada, já veio outra. Tem havido mudanças muito significativas, e 
portanto precisamos de alguém da administração que nos possa dizer perante as 
dúvidas “Façam assim” para com toda a segurança nós podermos avançar. E eu não 
sinto esse apoio, não tenho sentido isso nos últimos tempos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
apoio jurídico 

Delta 45 26 São atribuídas muitas responsabilidades às pessoas que estão nas direções das 
escolas e não há da parte da administração o cuidado de ajudar as pessoas a 
prepararem-se para isto. A administração deveria ter o cuidado de, nomeadamente em 
documentos de grande responsabilidade, de ajudar quem está à frente da escola, fazer 
formação para quem está à frente das escolas. É verdade que tem havido alguma coisa, 
eu não vou dizer que não tem havido nada, mas acho que são pequenas formações, é 
de um dia. Dá-me a sensação que tinha de ser coisas mais organizadas e com mais 
tempo, mas isso não acontece com muita frequência. Para além disso, é não haver o 
suporte de apoio para quanto tenho uma dúvida e vou perguntar. Não tenho quem me 
ajude. 
P.: Ou seja, não há um gabinete jurídico de apoio específico? 
Há um gabinete de apoio jurídico, só que não nos dá resposta de imediato e às vezes 
as respostas demoram muito tempo. Eu tenho uma situação que pedi em outubro, para 
não falar de outras muito mais antigas, que ainda não me enviaram as respostas. Tenho 
outra de outubro que era urgente e tive a resposta há uma semana. Eu achei que a 
resposta não estava certa, mas quem sou eu? Fiz o que me mandaram fazer, tem a ver 
com uma contratação e agora não me validaram aquilo, portanto há mais de uma 
semana que está para validar. Portanto há aqui qualquer coisa… Percebe? 
P.: Claro. 
É isto, eu sinto esta dificuldade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 47 16 são questões jurídicas e praticamente não tínhamos apoio. Por exemplo, na questão da 
avaliação em que precisávamos de apoio jurídico, houve dois recursos hierárquicos e 
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atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
apoio jurídico 

não houve nenhum apoio. (...) Tive de ser eu a responder, com os meus conhecimentos 
de direito e com as minhas argumentações. Nestas coisas aparecem sempre três ou 
quatro recursos e depois temos de reunir os Conselhos de Turma, o Conselho 
Pedagógico, para responder aos pais. Esse é o problema. Por isso é que a relação com 
a direção regional é essa: é uma relação institucional, não apoiam muito as escolas, 
como eu acho que faria sentido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
autonomia e de instrumentos para 
tal 

Delta 07 54 Nós nestes professores, nesta margem de 15%, 20% de professores, nós podemos ir 
agora à plataforma e em concordância, tu dizes assim “Eu gostava de ficar nesta 
escola” e o diretor pode chegar lá e dizer que não senhora, pode discordar da opinião e 
o professor não fica. É uma margem ínfima. Porque o que eu te queria dizer era isto 
António, eu reclamo autonomia e pedem-me prestação de contas, e eu pergunto-me: 
“Mas estão-me a pedir prestação de contas de quê? Que instrumentos é que a 
Administração Central dá às escolas para que a escola possa prestar contas sobre o 
quê?” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
autonomia e de instrumentos para 
tal 

Delta 26 22 a Direção Regional nos ignorou bastante em termos de equipamento e de reparações. 
Sendo uma escola que necessitava de profundas obras, há muitos anos, com 
problemas estruturais gravíssimos, raramente tivemos o apoio da Direção Regional 
nesse aspeto. Víamos, com perplexidade e com alguma tristeza que havia escolas que 
tinham esse benefício. Tivemos catorze auxiliares que saíram e tivemos dois contratos 
para colmatar essas saídas, quando temos a escola aberta desde as oito da manhã à 
meia-noite, quando lutamos por um Centro Novas Oportunidade que fomos nós que 
fomos procurá-lo, por uma questão estratégica também. Até há muito pouco tempo, 
tivemos muito pouco apoio da Direção Regional. Passámos a ter mais a partir do 
momento em que passei a membro do Conselho das Escolas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
ligação nas e entre estruturas da 

Delta 13 59 Recebemos há uns dias uma nota informativa da Direção Regional, informando-nos que 
para os professores contratados, terá de se fazer a avaliação enquanto não houver 
decisão do novo modelo, terá que se fazer a avaliação de acordo com o anterior para os 
professores contratados. O ponto dois: para os professores que vão subir de escalão 
agora, terá que se fazer uma apreciação intercalar; e eu e os meus colegas 
questionámos o que é que era a apreciação intercalar. A Direção Regional não me 
conseguiu responder. Por graça, ou sem graça nenhuma, no mesmo dia em que nós 
recebemos a nota informativa, um colega aqui duma escola ao lado ligou-me e, pronto, 
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Administração porque faço lá parte do Conselho das Escolas e gosto de mexer nestas coisas, por 
norma eles acham que eu serei o representante de alguém em algum lado, sou deles 
efetivamente no Conselho de Escolas e sou a voz deles, mas não muito mais do que 
isso, sei tanto quanto eles ou menos eventualmente. Ele ligou-me: “É pá, eu recebi aqui 
uma coisa, como é que vais fazer a apreciação intercalar?” Eu disse: “Olha, é 
engraçado, estive a falar com a Diretora Regional, há pouco, relativamente a esta 
questão. Eu levantei uma ou duas questões e ela não me conseguiu responder e disse 
que ia pôr a questão superiormente.”; “É que a questão superiormente tenho-a aqui 
respondida”; “Tens? Manda-me isso até por fax”, e ele mandou-me. Então a questão era 
esta, ele tinha posto a questão à DGRHE, sem eu ter conhecimento, nenhum tinha 
conhecimento do outro e a DGRHE o que lhe respondeu é que se esperavam instruções 
superiores; DGRE. A Direção Regional no dia em que manda a nota informativa para se 
fazer a apreciação intercalar, a DGRHE envia uma resposta dizendo que não sabe 
como é que se faz. Isto é que é o trabalhar sem rede 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
ligação nas e entre estruturas da 
Administração 

Delta 25 46 é uma coisa que neste momento todas as escolas se queixam. Apesar de haver a MISI 
que leva muitos dados, é uma coisa aflitiva, a gente perde tempos e tempos e tempos a 
preencher. Antigamente era um papel que se pedia, alguém preenchia o papel e aquilo 
demorava um tempo. Agora, é para ontem, não é? E, de repente, coisas para, por 
exemplo, para os projetos de currículo alternativo... Eu sei que as coisas têm que ser 
avaliadas, só que, realmente, por vezes há coisas que são complicadas de fazer, que 
exigem um esforço muito grande e, por vezes há duplicação de coisas e de pedidos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
ligação nas e entre estruturas da 
Administração 

Delta 33 26 Em maio telefonaram-me da direção regional a pedir se eu fazia um testemunho de 
como é que organizamos a AEC’s, porque quem organiza as AEC’s desde o início 
somos nós. Embora seja a Câmara a entidade promotora, fazemos um protocolo com a 
Câmara, que delega em nós toda a organização e realmente as coisas têm corrido bem, 
têm corrido de forma que houve miúdos que que iam para outra escola e agora vieram 
para cá porque os pais até moram cá mas trabalham lá nessa localidade. Aqui tinham 
melhor serviço nesse aspeto e, sem dúvida que para mim é uma coisa importante. 
Então convidaram-me para eu ir lá fazer duas apresentações num sábado sobre as AEC 
e eu fui. Lá tirei um dia da minha família, para estar  lá todo o dia. Agora estou a fazer o 
projeto, isto é precisamente para esse projeto para apresentar à Câmara não é? Faço o 
projeto com os custos, com isto e com aquilo, precisei de perceber como é que era em 
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relação aos professores porque o ano passado inventaram de ter que se fazer a 
contratação de professores através duma plataforma nacional, mas que já veio só em 
setembro e nós já tínhamos começado, porque nós começamos no mesmo dia  da 
escola, não começamos depois. Eu acho que se as coisas são para ser em paralelo têm 
que ser organizadas de maneira que tudo comece no mesmo dia, não é? A Câmara 
também apoiou e, pronto, conseguimos contornar a situação, mas agora tenho que 
fazer as coisas doutra maneira, não é? Então, telefono para, para a direção regional e 
por acaso não estava a pessoa que foi quem me convidou da outra vez, mas atende-me 
outra senhora que quase me descompôs. Disse que tudo o que eu fazia era tudo ilegal, 
que não podia ser nada assim. Quer dizer, aquilo que eu fui fazer lá de boa prática, de 
repente passou a ser uma coisa terrível que eu tinha feito. Às duas por três ainda tinha 
algum processo que a senhora me levantava. É este tipo de incongruências que se vê 
na administração. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
ligação nas e entre estruturas da 
Administração 

Delta 38 20 A parte mais dolorosa é com a Inspeção Geral da Educação (...). Ela nunca teve uma 
perspetiva pedagógica na atuação. Um dia disse isso mesmo à Inspetora-Geral. Eu já a 
conhecia há muitos anos, desde 1981 e um dia, até foi numa reunião do Conselho das 
Escolas. Eu no plenário dei uma tacada na Inspeção, ela ressentiu-se e depois do 
almoço veio falar comigo “O que é que você tem contra a Inspeção?” Respondi-lhe: “Eu 
conheço-a muito bem e estive no seu gabinete  tratar deste assunto e, efetivamente os 
senhores, eu não digo que seja a senhora, mandam inspetores para as escolas que não 
sabem aquilo que vão fazer. Olhe que mandaram-me para lá uma inspetora que era do 
1.º ciclo e que nem as cargas horários e os currículos do ensino secundário conhecia. 
Repare que depois de ter feito os serviço ainda me telefonou a perguntar qual era a 
carga horária da disciplina de História das Artes. Não se admite.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
ligação nas e entre estruturas da 
Administração 

Delta 52 23 Até uns anos a esta parte havia um serviço que pedia umas coisas, depois outro serviço 
pedia as mesmas coisas, vinha ainda outro que pedia o mesmo e andávamos sempre a 
responder ao mesmo. Só que às vezes as entradas eram diferentes e tínhamos de 
refazer a informação toda. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Falta de 
ligação nas e entre estruturas da 
Administração 

Delta 54 22 Há muita coisa pedida em duplicado entre os serviços centrais. E mais, os próprios 
serviços centrais que nos pedem os mesmos dados, pedem a plataformas diferentes, 
quer dizer, o serviço nunca está terminado. Alunos com o SASE, a gente vai mandar 
alunos com o SASE para a MISI, a MISI inclui 1º, 2º e 3º ciclo, os da Direção Regional 
se for um determinado da APSOE só nos pede 2.º e 3.º porque o 1.º ciclo é ali da 
responsabilidade da Câmara, se for a Câmara só nos pede 1.º, porque o 2.º e 3.º já não 
lhes pertence. 
P.: Porque é que eles não consultam a MISI então? 
Pergunta bem. Foi uma das sugestões que nós já demos, foi que haja uma base de 
dados onde toda a gente vá buscar as informações, escusam de andar a apoquentar-
nos, mas pronto. isso não... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 05 31 Eu sinto a falta duma Direção Regional, no sentido de não estar presente quando nós 
mais precisamos, digamos assim, quando nós precisamos de esclarecimentos devidos, 
(...) aliás não temos resposta.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 09 44 muitas vezes pedimos esclarecimento e nunca temos resposta 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 

Delta 11 37 Nós antigamente pedíamos um esclarecimento e sabíamos que podia demorar 48 
horas, mas quando chegasse aquilo era certo. Agora, demora muito mais do que 48 
horas e quando vem eu olho para aquilo e digo: “Mas isto não faz sentido nenhum.” A 
gente quando pede um esclarecimento, não quer dizer que não tenha já uma ideia do 
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Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

que é, às vezes precisamos é de uma validação daquilo porque há uma dúvida. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 11 38 aquilo vem e põem-me mais dúvidas ou responde-me uma coisa estapafúrdia, 
completamente diferente daquilo que eu estava à espera, que não faz nenhum sentido, 
eu não acredito nada naquilo. Das duas uma; ou pergunto segunda vez, o que 
habitualmente não acontece ou faço à minha maneira. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 17 45 aquilo que eles fazem é nada. (...) Quer dizer, acho que só complicam. Pergunta-se uma 
coisa qualquer à Direção Regional, um esclarecimento qualquer, eu passo-me dos 
carretos, quando me dizem lá do outro lado: “Ah, eu penso que...” Ó pá, quer dizer, eu 
também penso, não tem nada que pensar, ou é ou não é. Portanto, tem que ser um 
entendimento, aquilo que diz aqui a Direção Regional, tem que ser o mesmo que diz 
qualquer outra Direção Regional, e tem que ser o que diz a Direção Geral de Recursos 
Humanos. Não podemos agora, porque eu não alimento cá guerrinhas entre galinheiros, 
quer dizer, estou-me nas tintas, que se entendam. E é isso que eu sinto por vezes. E o 
tempo que se perde. Se eu sou obrigado, de acordo com o CPA, tenho dez dias para 
responder a uma coisa qualquer, quer dizer, quando eu lhes faço uma pergunta (...), não 
me respondem durante esses dez dias, não me respondem durante um mês? (...) Não 
me respondem. Mas que raio de brincadeira é esta? Quando eu tenho problemas que 
através do telefone, em que a pessoa tenta saber como é que é, como é que não é, a 
resposta é: “Bom, nós estamos a estudar o assunto”, Quer dizer, a estudar uma coisa 
que já saiu há um mês. (...) “Ora bolas, mas como é que é? Mas, eu quando me 
mandam qualquer queixa dum paizinho, tenho dez dias para apresentar os papéis, os 
meus amigos, quer dizer, já lá vai um mês, não me dão a resposta, o que é que eu 
faço?”. Claro, não duma forma agressiva, porque se calhar já os conheço também há 
muitos anos. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 19 39 temos exemplos em que eu peço algo à direção regional e a resposta é assim do 
género: “Não há enquadramento legal.” Bom, se houvesse enquadramento legal, das 
duas uma, ou o presidente cá deste lado não conhece a lei ou é palerma, porque se 
houvesse enquadramento legal não ia solicitar nada, não é verdade? Às vezes são 
questões em que é preciso haver alguém que esteja naqueles locais que ajuíze para 
ultrapassar situações imprevistas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 20 43 Noto alguma falta de resposta eficaz, em situações que têm mais a ver com os recursos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 20 44 Eu queixo-me, desde há dois anos de falta de recursos humanos no âmbito do ensino 
especial para miúdos com dificuldades motoras e, com o novo despacho, temos alunos 
fora dessa apoio. Repare que nós aqui temos uma unidade de alunos surdos, tenho à 
volta e cinquenta e cinco alunos surdos no agrupamento, e tenho uma estrutura humana 
satisfatória neste momento, que tem vindo a ser consolidada com uma resposta 
bastante significativa. No entanto, ao nível dos miúdos com dificuldades mentais e 
motoras, temos dificuldades. 
P.: E que resposta a direção regional dá a esse problema? 
Não dá resposta. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 

Delta 20 45 Nós tentamos fazer o que é possível, tentamos minorar as situações. Nós tentamos 
sensibilizar o diretor de turma, que é o novo responsável por toda a coordenação dos 
apoios de acordo com o novo despacho, mas isso não funciona porque ele não tem os 
meios de que precisa. Também tentamos dar resposta através do apoio pedagógico 
acrescido, com a componente de escola, mas isso não é suficiente. 
P.: Ou seja, a escola tenta dar resposta à falta de resposta da administração regional. 
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Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

 Neste caso concreto posso-lhe dizer que pus a questão diretamente à senhora direta 
regional e ao senhor diretor regional adjunto, já reuni com a responsável dos serviços 
técnicos de ensino especial, têm lá um ofício a que ainda não me responderam, apesar 
de já ter pedido uma resposta, em que peço uma entrevista para se resolver este 
assunto da vertente mental-motora. Ando há dois anos nesta luta, mas nada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 22 25 Muitas dúvidas que tenho prefiro telefonar para outros colegas do que para a 
administração porque me esclarece mais a prática de cada uma das escolas vizinhas. 
Há questões que não são propriamente de lei, eu conheço a lei e não tenho dúvidas 
sobre ela; o que quero ver é como cada escola resolve as situações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 23 48 nós temos um calendário de exames para este ano, é para 2010 e ainda não temos as 
normas. Quer dizer, as inscrições vão começar segunda-feira 22, hoje é 19, é o dia útil 
da véspera e nós ainda não temos as normas com que vamos fazer as inscrições. (...) 
Não sei o que vai acontecer mas na segunda-feira vou ter, se calhar, que aplicar as 
normas do ano passado. Seguir aquilo que o bom senso enraizado numa experiência de 
muitos anos me diz, tentar solucionar os problemas daquilo que são os nossos utentes. 
Os alunos virão com certeza inscrever-se e nós vamos dar resposta se, efetivamente, 
houver alguma resposta que não esteja adequada a este tempo, isto é, que a norma 
não confirme, terá que ser retificada, mas pronto é um prejuízo, é um trabalho que 
depois tem que ser um trabalho de remediação e que era evitado, se nós 
conhecêssemos atempadamente a norma. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 

Delta 29 35 o conjunto dos técnicos que estão nas direções regionais têm pouca informação face às 
pessoas que estão nas escolas. Pronto, acho que nós temos um capital de experiência 
e de conhecimento que é muito maior do que muitos técnicos que estão nas direções 
regionais e, portanto, as respostas que nós procuramos já não nos são dadas e a gente 
já resolveu isso de outra maneira; resolvemos as coisas de outra maneira. 
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nossas dúvidas e-ou necessidades 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 32 23 Sim, mas isso já é antigo. Eu acho que os serviços regionais são muito burocratas. Se 
calhar poderão dizer o mesmo da minha escola, mas é mais fácil eu... 
P.: Contactar diretamente, ainda por cima conhecendo as pessoas e tendo essa 
possibilidade, do que percorrer o caminho normal? 
Sim. Por isso é que digo que tenho a vantagem de que desde 95 de conhecer as 
pessoas. Naquela altura, em termos de gabinete, portanto, na parte pedagógica, os 
serviços regionais eram menos burocratas e portanto as pessoas funcionavam mais 
diretamente. Aí sim, a gente não chegava ao diretor regional, mas aos gabinetes e 
tratávamos toda a gente por tu. Eu quero falar com fulano, havia uma situação muito 
próxima, com a situação intermédia com os serviços regionais. Isso hoje não. 
P.: É mais direta porque tem esse contacto? 
É assim... Eu tenho e tenho à vontade... 
P.: Mas também procura mais esse contacto direto, porque sabe que é mais fácil 
resolver? 
É, porque o outro não funciona. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Muitas vezes 
não temos resposta para as 
nossas dúvidas e-ou necessidades 

Delta 45 27 vou-lhe dar um exemplo: a avaliação dos órgãos de gestão. Amanhã temos que 
preencher a aplicação, surgiram-me umas dúvida dúvidas e contactei com eles: Aliás, 
diz lá mesmo “em caso de dúvida contactar a direção geral”. Contactei e fiquei 
exatamente na mesma, não me adiantou nada. Inclusivamente, há uma situação que 
é…que invalida as nossas respostas, está a ver? Eu vou preencher aquilo, mas não 
tenho a certeza, que deva preencher aquele campo, mas não sei se é aquele se é o 
outro debaixo, vou preencher um, mas alguém há de ter que dizer que o campo que eu 
preenchi está certo ou errado. Quem é que valida isto? Não sei! Imagine que, eu 
preencho um campo e não é aquele… o item que eu preenchi estava incorreto e me 
anulam aquilo. Aquela pontuação vou perdê-la… 
P.: Claro. 
Em alguns casos não nos podemos dar ao luxo das pessoas perderem aquela 
pontuação, porque isso significa que as pessoas não vão ter os pontos sequer para ter o 
bom, o que é extremamente injusto, porque todos os professores que não pediram a 
avaliação de desempenho, que não pediram a avaliação com o coordenador, têm todos 
bom.  
P.: Exato. 
Depois no caso das direções, corre-se o risco; é fácil as pessoas ficarem no regular. 
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Está a ver? E portanto eu precisava que me dissessem “Olha não, temos dúvidas qual 
é, mas esteja descansada, porque se não for aquele campo, vamos-lhe anular esse, 
mas marcamos-lhe o outro.” Percebe?  
P.: E essa dúvida não obtém resposta? 
Não. 
P.: Ou seja, essa dúvida existe também na direção regional. 
Sim. E isto é um exemplo, porque poderia multiplicar isto por muitas outras situações, 
porque tenho algumas situações pendentes há muito tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Os serviços 
da DR funcionam mal 

Delta 11 39 eu tenho a minha opinião sobre o funcionamento dos serviços, que não é cem por cento 
boa, de satisfação. (...) Não satisfazem. Houve modificações na direção regional, saiu 
muito gente boa, com estas reorganizações, com a opção que tiveram que fazer sobre 
quem fica nos serviços e quem regressa às escolas e vai demorar alguns anos outra 
vez até que se consolide um manancial de gente conhecedora. Isto dá muita 
insegurança naquilo que dizem, há muito medo de errar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Os serviços 
da DR funcionam mal 

Delta 11 40 Pedem informações, de agora para agora, isso acontece muito. Ainda hoje recebi um 
mail às dez da manhã para responder até ao meio-dia. É sempre assim, há um 
afogadilho que nos últimos anos tem sido uma constante.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Os serviços 
da DR funcionam mal 

Delta 47 17 a Direção Regional é uma coisa… se estou à espera que alguém me dia alguma coisa… 
aquilo não tem explicação, não funciona. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 55 30 nós fazemos o que nos apetece e sempre que recorremos a eles, nem sempre as 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Os serviços 
da DR funcionam mal 

respostas vêm as mesmas: se perguntarmos a uma pessoa num dia é diferente da 
resposta da resposta de outro dia, se perguntarmos a uma pessoa vem uma resposta e 
se perguntarmos a outra a resposta é outra, ou seja, não há uma normalização. A 
estrutura não está muito aperfeiçoada e o apoio que dão às escolas é um bocado mais 
débil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Peso 
burocrática e a da legislação 
excessivos 

Delta 19 40 sente um peso muito grande da burocracia e da legislação? 
Enormíssimo. E o ridículo é que não seria preciso tanta coisa. 
P.: É essa a principal dificuldade que sente na relação com a administração regional de 
educação? 
Eu acho que sim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Pouco 
espaço para a autonomia das 
escolas 

Delta 33 27 isto [incongruências] acontece também com, com a inspeção. Tivemos a avaliação 
externa, um dos pontos positivos foi por exemplo as AEC, não é? Nós temos à sexta-
feira, os nossos alunos do 4.º ano têm a sexta-feira cá na escola porque consideramos 
que é uma forma de eles se adaptarem ao espaço e à vivência da escola grande, não 
é? Fazemos isso também porque as escolas são velhas, não têm as condições de fazer 
as experiências. Aqui têm ciência experimental, têm o brincar aos artistas, que é 
portanto artes e lá, nas escolas, não há água, não há nada disso nas salas, não é? O 
3.º ano tem Abalone e o 4.º tem xadrez, portanto, jogos de raciocínio, não é? E têm 
música também e o Inglês umas vezes é dado aqui outras vezes é dado durante a 
semana nas escolas. Portanto, há uma grande relação desta escola com o 1.º ciclo e 
isto que foi para uns uma coisa de louvar, para outros é o contrário, não é? O ano 
passado, quando foi a abertura do ano letivo, foi um escândalo para os senhores que 
vieram cá fazer aquela intervenção inspetiva da abertura do ano porque eu estava aqui 
a pôr os professores do 1.º ciclo com os outros e que não podia ser e que não sei 
quantos. Portanto, são estas incongruências, não é? 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 33 28 sente, então, uma quebra na sua autonomia e na autonomia pedagógica? 
Sim, mas completamente. Sim senhor, sinto e sinto muito. Sinto e quanto mais falam em 
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atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Pouco 
espaço para a autonomia das 
escolas 

autonomia, menos autonomia eu sinto. 
P.: E isso sente da parte da Administração da Educação? 
Da Administração da Educação, claro. Mas é nítido, é nítido. Olhe, tiraram os 
professores titulares, só podemos pôr coordenadores que tenham o 4.º escalão. Eles 
nem sequer se aperceberam de que havia escolas onde não existe isso. E quem é que 
se põe? E outras pessoas que têm perfil? Como é que é? Essas coisas têm que ser 
vistas. 
P.: Independentemente da questão do escalão? 
Exatamente. Uma das coisas em que eu tive problemas este ano, quando foi a abertura 
do ano letivo foi que eu tenho um professor de Educação Física já velho, e que 
logicamente, teoricamente, deveria ser o coordenador de departamento. Só que foi um 
senhor a quem eu dei insuficiente no ano anterior. Eu para dar insuficiente a uma 
pessoa não é de ânimo leve, é muito difícil de o fazer, não é? Eu tive assim uma pega 
com a inspeção por causa disso, porque depois põem-se com os números à frente e o 
resto não interessa. Não pode ser assim, aqui há gente, há gente e, além disso, há 
alunos para defender e eu não vou prejudicar os alunos porque estou aqui com uma 
coisa cega. Se eu não conhecesse de lado nenhum, se calhar faria o mesmo que estão 
a dizer-me, mas nós temos que ter a conjetura de que um escola tem pessoas, não são 
números, não são algarismos. Claro, disse que não me abdicava dessa situação e bati 
pé, não é? O que é certo é que depois tive que fazer justificações de horas, não sei o 
quê, porque é claro que aquelas horas que ele tem, eu tive que ir buscar ao crédito 
horário para dar a outra pessoa. Mas o que é certo é que nós temos que ter este tipo de 
coisas em conta. Esse senhor acabei por ter que lhe pedir uma junta médica. Já a pedi 
em fevereiro e ainda não foi chamado. 
P.: Portanto sente-se coartada na sua autonomia? 
Sinto, sinto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Pouco 
espaço para a autonomia das 

Delta 33 29 Eu tenho cinquenta e quatro anos, não tenho vinte, e sei quanto é que custa fazer 
aquelas plataformas e há três. Aquilo são milhares de contos que foram gastos. Poupa-
se no palito para se gastar no pinheiro e eu acho que isso é inadmissível e estamos a 
pôr em risco, inclusive, as nossas pequenas empresas locais. Como é que eu vou 
comprar, num CAPI, pão para o bar, para o bufete? As padarias, por exemplo, eu tenho 
aqui uma padaria, por acaso são duas, e fiz o comprovativo de uma e outra, todos os 
anos faço, já foi uma, já foi a outra, mas estão aqui ao lado. Eu preciso de pão e eles 
vêm cá pôr, não preciso de tanto e no outro dia não trazem tanto. Como é que vou fazer 
um contrato com uma multinacional não sei de aonde para vir fornecer um bar? Eu acho 
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escolas que isto que é ridículo, é pôr-nos um atestado de menoridade, parece que a gente não 
sabe o que anda aqui a fazer. Agora diga-me uma coisa: As escolas podem estar a dar-
se ao luxo de desperdiçar dinheiro? Não podem. Muitas vezes quem nos financia são os 
próprios fornecedores. 
P.: E que posição toma face a isso? 
A posição que tomo é que eu ainda não comprei nada. Logo se vê. Está a perceber? 
P.: Mas mantém a sua posição? 
Pois, pronto, quando eu for mesmo obrigada logo se vê. Pronto, mas eu sou um 
bocadinho, assim. Não é ser teimosa; é que se eu visse vantagens nisso, não é? 
P.: Mas está-me a dizer então que a autonomia também se pode conquistar ou não? 
Mas isso eu sempre tive essa opinião. Essa é uma opinião que já há muitos anos eu 
debato e, inclusive, fizemos uma formação feita pelo INA... Eu também era a única que 
tinha alguma formação para a gestão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\Respostas 
lentas ou ausência delas 

Delta 32 24 Há muita exigência por parte da administração central e regional, com muito pouco 
apoio. E cada vez mais. È-nos pedido tudo e mais alguma coisa. A tecnologia e as 
redes de informação, no caso do Ministério da Educação, não sei se nos outros é igual, 
foi posto ao serviço do controlo ao minuto. Eu acho inacreditável que montes de coisas 
estejam na base de dados do MISI, por exemplo, e que a cada momento há não sei 
quantos quadros que a gente tem de preencher. E para nós é sempre para ontem. Os 
serviços regionais ou centrais podem estar meses para nos responder. Temos um mail 
mandado para a  DGICD, de um aluno que já fez o 12.º todo e que quer fazer melhoria 
de nota. Desde novembro, por telefone não nos conseguiram responder, estavam na 
dúvida. Até hoje ainda não recebemos resposta. Por acaso, os alunos estão 
matriculados, sabendo que tudo pode ser posto em causa, mas estão matriculados para 
não se perder nada e, muitas das vezes, como eu dizia ontem, acho que estão à espera 
de ver se a gente desiste, se a gente se desenrasca sem eles olharem para o papel, 
mas a nós é sistemático passarem-nos tudo, que dizer... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.04 Com a 
Administração da 
Educação\02.02.04.04.03 
Dificuldades sentidas\São relações 

Delta 06 33 O facto, é que todos os dias sai nova legislação e ninguém assume a sua interpretação. 
As escolas que resolvam. Depois, mais tarde, quando tudo já estiver clarificado então a 
Direção Regional, que antes disse “nim”, dirá aquilo que já todos sabem. Hoje já não há 
ofícios-circulares para interpretar a legislação, e ainda bem, mas no fim… é a leitura da 
administração que prevalece. 
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hierárquicas marcadas pelo nin 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.05 Com colegas 
de outas escolas 

Delta 22 26 Tem a ver com muitas coisas, essencialmente questões de trabalho, conversas com 
outros colegas, uma prática que eu gosto imenso de não descurar. Muitas dúvidas que 
tenho prefiro telefonar para outros colegas do que para a administração porque me 
esclarece mais a prática de cada uma das escolas vizinhas. Há questões que não são 
propriamente de lei, eu conheço a lei e não tenho dúvidas sobre ela; o que quero ver é 
como cada escola resolve as situações. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.05 Com colegas 
de outas escolas 

Delta 45 28 Quando surgem, por exemplo nesta questão que foi certamente muito quente? 
Com a direção da escola, o conselho pedagógico, outros colegas de outras escolas, 
com outros órgãos de gestão. Nós aqui na cidade, fizemos reuniões com outros órgãos 
de gestão para tentarmos ver como é que as pessoas faziam nas outras escolas. Para a 
avaliação do desempenho fizemos reuniões a meio do percurso com os agrupamentos, 
só para tratarmos dessas questões, saber como é que os outros colegas faziam e 
também algumas reuniões com outros concelhos executivos do distrito, no âmbito do 
Concelho das Escolas. Quando tinha informações dessa área tentava passar essas 
informações aos colegas e também ouvir o que os colegas tinham para dizer, porque 
quando tinha que me pronunciar sobre isso, queria ter também a perspetiva dos outros 
colegas. Portanto, digamos que isso também nos ajuda, quando nós estamos assim a 
trabalhar mais ou menos juntos, saber o que se passa na escola A, na escola B e C. Ter 
um bocadinho a perspetiva do que se faz nas outras escolas também nos dá alguma 
segurança a nós. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.06 Aspetos 
gerais 

Delta 07 55 Isto de estar a liderar e a dirigir uma escola, António, tem muito de relações humanas 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.06 Aspetos 
gerais 

Delta 26 23 Eu estou muito ligado à comunidade (...). Eu falo muito com os pais dos alunos, com os 
alunos fora do ambiente escolar, noutros contextos. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 26 24 Vieram buscar-me para fazer parte do corpos sociais dos bombeiros, para fazer parte 
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ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.06 Aspetos 
gerais 

dos corpos sociais do rancho de folclore, quando a junta de freguesia me convida para 
alguma coisa eu vou, quando os clubes e a academia de música me convidam eu vou e 
tenho a minha filha a estudar lá desde pequenina. Tenho estes núcleos informais onde 
encontro toda a gente e com quem vou falando. É a partir que estabeleço os laços e 
conheço lá os pais dos alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.04 Relações 
externas\02.02.04.06 Aspetos 
gerais 

Delta 59 29 Aí já é um bocadinho diferente [das relações internas, de proximidade]. É diferente 
porquê? Ponto um: muito daquilo que nós fazemos espelha também a nossa 
personalidade e os conceitos que nós temos das coisas. Eu por natureza sou uma 
pessoa de low profile, sou uma pessoa que sou obcecado em trabalho, reconheço, 
bastante, sou um bocadinho antissistema. Eu não gosto de bajulações políticas, não 
gosto de bajulações sociais, não gosto de fingimento, não gosto de pancadas nas 
costas, e a administração educativa, em certa medida e ao longo dos anos, a 
experiência diz-me, e isto é uma crítica enquanto cidadão, os políticos que nós temos, 
na minha modesta opinião, vivem muito destas coisas. Eles vivem de concertações não 
estratégicas, no sentido do interesse de todos, mas só de alguns; a obrigatoriedade da 
disciplina no sentido do voto em atenção ao ministro, da conveniência. Eu nunca fui 
assim e como nunca fui assim, nunca fui a pessoa que deu o primeiro passo para criar 
condições, fui sempre muito concreto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\As diferenças entre a 
Assembleia e o Conselho Geral 
têm a ver com as pessoas 

Delta 24 31 São pessoas diferentes, com exceção dos pais que são os mesmos. Os representantes 
do pessoal não docente tiveram aí um papel quase de exemplo porque, percebendo que 
também estaria quase nas mãos deles a escolha do Diretor, não sabiam quem poderia 
vir, organizaram-se, apareceram duas listas e foram pessoas de diferentes listas eleitas. 
Nesse aspeto deram mesmo um exemplo aos professores. Há ali algumas diferenças de 
funcionamento. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\As entidades externas têm 
mais peso (político) que na 

Delta 35 21 Quanto à Assembleia, todos nós sabíamos que a representação exterior ao corpo 
docente, da Câmara, das entidades convidadas, o peso e a mais-valia que traziam, por 
vezes não era muito. No Conselho Geral, já percebemos que o peso é o peso político. O 
peso das mais-valias que esta nova composição vai trazer, penso que serão muito 
poucas. 
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Assembleia 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 11 41 Não vejo grande diferença. A única tem a ver com a composição: mais câmara e mais 
pais, ou seja, mais intervenção do exterior e menos da escola porque reduziu o número 
de professores e aumentou a outra parte. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 12 37 As diferenças não são substanciais.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 12 38 não vê grande diferenças entre o funcionamento da Assembleia e o do Conselho Geral. 
Nada. 
P.: Nem o facto de os professores terem perdido o seu peso significativo e estarem em 
minoria teve impacto? 
Não teve impacto nenhum 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 16 34 eu ainda acho que é cedo para estabelecer essa comparação 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 

Delta 21 38 Nota alguma diferença entre as realidades Assembleia de Escola e Conselho Geral? 
Não.  
P.: Nem o facto de os corpos terem um peso diferente influenciou a sua ação? 
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Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Até esta data não teve nenhuma influência. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 22 27 Não vejo nenhuma diferenças entre os dois órgãos, há profunda e absoluta cooperação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 22 28 mudança de peso dos vários corpos não se fez sentir? 
Nada, rigorosamente nada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 23 49 Não sinto, não são evidentes. Se as há, eu não as noto. Pelo menos aqui nos órgãos 
onde eu participei, nas escolas onde estive, tudo o que se trata nestes órgãos tem a ver 
com aquilo que as presidências imprimem a esses órgãos. Até tenho algumas dúvidas 
sobre os contributos que possam dar, sobretudo ao nível do Conselho Geral e da antiga 
Assembleia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 24 32 Eu penso que vai trazer a seu tempo. 
P.: Ainda não se sente? 
Ainda não é visível mas eu acho que vai ser.  



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

484 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 30 24 As relações foram sempre cordiais e boas, nunca houve qualquer problema, quer na 
altura em que foi Assembleia de Escola, quer agora com o Conselho Geral. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 30 25 São épocas diferentes. Obviamente que a constituição do conselho Geral, no 75, não é 
igual à da Assembleia, mas posso-lhe dizer que algumas pessoas transitaram da 
Assembleia para o Conselho Geral. Por exemplo da comunidade houve uma série de 
pessoas que pertenciam à Assembleia e agora continuam a pertencer ao Conselho 
Geral. 
P.: No entanto a relação de forças modificou-se. 
Sim, isso poderá acontecer noutras localidades, mas aqui, para já, temos uma ótima 
relação institucional com a comunidade, desde o presidente da Câmara, aliás as 
pessoas que fazem parte do nosso Conselho Geral já são pessoas com quem nós, 
normalmente, já temos parcerias. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 30 26 O presidente da Associação Industrial, por exemplo, é uma pessoa com quem temos 
uma ótima relação e até mesmo ao nível de estágios com as empresas nós já temos 
uma relação longa. (...) Com o comandante dos Bombeiros, é uma pessoa com quem 
temos parcerias, os simulacros são um exemplo. Portanto, há toda uma relação já 
construída e nesse aspeto não houve assim grande mudança.  
O próprio presidente da Câmara e os vereadores, temos uma relação ótima. Com o 
Centro de Saúde, também temos uma relação cordial.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 38 21 Entre a Assembleia e o Conselho Geral não há diferenças absolutamente nenhuma 
porque nós já tínhamos a composição que temos agora. (...) 
P: Embora os corpos tenham uma representação diferente no Conselho Geral? 
Sim, mas já estavam representados. Na Assembleia e no Conselho Geral não vejo 
grande diferença porque já estávamos habituados à sua participação. Também já 
estávamos habituados a aceitar as sugestões que eles davam e nós achávamos que 
eram pertinentes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 42 26 a única diferença é a de que a representação dos professores é menor, portanto, há um 
peso maior das restantes partes. Agora, nós estamos muito no princípio, vamos ver 
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atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

como é que é. A grande diferença entre o Conselho Geral e a Assembleia, na verdade, 
em termos de competências é só uma. As grandes diferenças são a composição, que é 
um pouco diferente e a de eleger; não a de demitir porque a Assembleia já podia demitir 
o presidente do Conselho Executivo. Agora continua a podê-lo demitir, naturalmente, 
mas elege-o e isso é que é a grande diferença porque no resto as competências são as 
mesmas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 45 29 Não achei uma diferença muito significativa. A diferença que eu achei, foi mais uma 
perceção de que algumas pessoas do conselho geral poderão pensar o seguinte: 
“Agora quem manda, somos nós porque  nós agora é que vamos eleger.” 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 50 23 O que eu considero é que não há grande diferença. Portanto, o Conselho Geral tem as 
funções semelhantes à Assembleia de Escola, com exceção claro da eleição do diretor, 
mas de resto não vejo diferença nenhuma. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 52 24 Não sinto grande diferença porque a colega que estava a presidir à Assembleia é a 
colega que está a presidir ao Conselho geral Transitório. A relação sempre foi boa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 

Delta 52 25 No nosso caso, zero. Isso [(a diferença de peso dos corpos)] foi tudo muito mais 
empolado politicamente do que propriamente na escola. No que concerne aqui à escola 
foi tudo pacífico, não houve problema nenhum. De facto, são menos professores, mas 
não se sente essa relação de força e as coisas correm bem. 
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com a Assembleia 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 57 32 P.: Nota alguma diferença entre a realidade  anterior Conselho Geral e a anterior 
realidade ? 
Nenhuma. 
P.: É a mesma? Independentemente do facto dos corpos terem um peso relativo 
diferente? 
Penso que sim, salvo pequenas questões, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não há grande diferença 
com a Assembleia 

Delta 57 33 P.: Há uma semelhança muito grande entre a Assembleia e o Conselho Geral? 
Praticamente. Há uma mudança de parceiros, com um aumento de peso dos parceiros 
do exterior, mas não vejo assim nenhuma diferença por ali além 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não se assumem como 
órgão de direção estratégica 

Delta 45 30 o conselho geral transitório, como a assembleia, é o órgão de administração, de direção 
estratégia, digamos assim, do Agrupamento. Acha que a assembleia e que o conselho 
geral assumiam e assumem esse papel? 
Não, acho que não. E vou-lhe dizer porquê: porque as reuniões ordinárias são uma por 
período. Não se faz a gestão de um agrupamento uma vez por período, portanto… E 
quem é que se envolve mais? São os professores. Nós, por exemplo, no conselho geral 
transitório, se não fossem os professores a ficar ali e a assegurar as reuniões, não 
teríamos aprovado o regulamento interno. Quem é que fica lá? Quem é que, faça chuva 
ou faça sol, tenha filhos ou tenha netos para ir buscar, fica lá? São os professores. As 
outras pessoas, não ficam. Eu estou a dizer as outras pessoas não ficam, mas devo 
fazer justiça às pessoas da câmara, que quando vinham, ficavam até ao final, e uma ou 
outra pessoa que também quando vinha, ficava até ao final. Os pais então…digo-lhe 
que é difícil. Para já, foi preciso recrutá-los e depois acho que se sentem um bocado 
desligados da escola e não participam muito. Não sei se não têm tempo, não sei muito 
bem. Já achava na assembleia e acho agora no conselho geral… 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 

Delta 52 26 Se antes com a Assembleia era preciso andar atrás deste e daquele para se fazer uma 
Assembleia, agora o Conselho Geral deve ser mais interventivo, não só no processo de 
candidatura ao Conselho Geral, mas também no seu papel. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

487 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não se assumem como 
órgão de direção estratégica 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Não se assumem como 
órgão de direção estratégica 

Delta 60 22 O Conselho Geral para mim funciona como a Assembleia de Escola, a única coisa que 
tem de diferente, ele devia ser o órgão com mais importância na escola e felizmente não 
o é. Não o é porque foi difícil constituir-se o Conselho Geral, foi preciso quase andar 
atrás das pessoas, é um órgão que não funciona muito bem. As pessoas entendem que 
não funciona muito bem e eu entendo também que não funciona muito bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.01. 
Comparação com a Assembleia de 
Escola\Tem mais peso que a 
Assembleia 

Delta 14 43 diferenças entre a Assembleia de Escola e o atual Conselho Geral? 
Vejo. Eu até entendo que eles são o órgão mais importante da Escola. 
P.: Realmente, são o órgão de direção. 
A Assembleia não tinha esse peso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A capacidade de 
intervenção no órgão é importante 

Delta 02 64 na gestão estratégica porque ele [o Diretor] aí está sujeito a orientações que são 
aprovadas pelo Conselho, embora a capacidade de intervenção seja muito grande e eu 
acho que cada vez tem que ser maior, eu acho que é aí que se vai jogar (...) a eficácia 
dos diretores, é a capacidade de intervenção que ele tem junto dos outros órgãos, 
nomeadamente no Conselho Geral, para defender as suas posições. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A capacidade de 
intervenção no órgão é importante 

Delta 02 65 eu chego ao Conselho Geral e qual é a minha capacidade de intervenção naquele 
Conselho Geral? Imagine que eu tenho não sei quantos a quererem uma coisa 
diferente. Como é que eu a defendo? Que argumentos é que eu tenho? É aqui que se 
vai jogar, como é que eu hei de dizer, nem é bem a eficácia, é aqui que se vai jogar a 
qualidade, se quiser, do Diretor; é ser capaz de ter um projeto para a escola, de o 
defender muito bem junto do Conselho Geral e, depois, de o pôr de pé junto dos outros 
todos com quem está todos os dias. É nesta triangulação que eu acho que se joga, que 
se vai jogar isso, e acho que se isto for assumidamente feito assim eu penso que a 
escola pode ganhar qualidade. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

488 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A capacidade de 
intervenção no órgão é importante 

Delta 06 34 cada um faz o que tem a fazer e o diretor da escola, sempre que vai para o Conselho 
Geral, como não tem voto, até pode falar mais à vontade sobre os assuntos e está 
sempre esteve disponível para colaborar, prestando toda a informação que lhe é 
solicitada sobre todos e quaisquer assuntos da sua competência bem como para 
acolher as propostas e sugestões que lhe são apresentadas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A capacidade de 
intervenção no órgão é importante 

Delta 11 42 Eu habitualmente preparo bem as reuniões, levo um guião dos assuntos a tratar, 
distribuo o guião no início da reunião ou quando estamos a discutir esse assunto. 
Normalmente não tenho uma oposição às medidas que proponho. Depois, no final da 
reunião, faço uma síntese para toda a comunidade. O mesmo se passa com o Conselho 
Geral 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A capacidade de 
intervenção no órgão é importante 

Delta 16 35 Agora temos de aprovar o regulamento interno no Conselho Geral. Eu sei que não tenho 
direito a voto mas tenho de convencer as pessoas de que aquilo é melhor ou pior 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A composição 
promove constrangimentos na 
ação do Diretor 

Delta 35 22 vai ter uma comissão permanente. Essa comissão vai ser, quase de certeza, à volta dos 
professores e daqueles que trabalham no terreno e estão ligados à escola. As outras 
pessoas têm a sua vida lá fora, podem estar cheios de boa vontade para fazer parte 
dessa comissão permanente, só que não vão ter tempo. Os diretores ficam presos por 
decisões que tomam, envolvendo o corpo docente que faz parte desse Conselho Geral, 
ou seja, corremos o risco de estar aqui num sistema de avaliação feita por docentes, e o 
diretor é um exemplo disso, um sistema de avaliação de docente que o Diretor tem de 
avaliar e que, por sua vez, o vão avaliar e que têm de decidir sobre a sua continuidade. 
Isto não é correto, na minha maneira de ver. Quando estamos a avaliar uma pessoa, 
não sei nós, diretores, não ficaremos presos a decisões que possa tomar o corpo 
docente que faz parte desse Conselho Geral. Vamos imaginar que eu avaliava aqueles 
seis professores que estão no Conselho Geral e eles levantavam uma moção e 
mandavam-me embora porque eu lhes tinha feito não sei quê. Esta situação é uma 
questão que tem de ser ponderada pelo Ministério. 
P.: Ou seja, posso inferir das suas palavras que há aqui relações de poder que não 
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estão claramente definidas, ou antes que há aqui um conflito de funções, digamos 
assim, porque o Conselho Geral é formado por elementos que o vão avaliar, os quais, 
ao mesmo tempo, têm de ser avaliados por si? 
Exatamente, são avaliados por mim. 
P.: Isso pode promover algum constrangimento na sua ação? 
Exatamente, é isso, sem dúvida nenhuma. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A composição 
promove constrangimentos na 
ação do Diretor 

Delta 35 23 Existem escolas em que os pais que fazem parte da associação de pais também são 
professores. A situação não é clara, não é linear. Eu estou no Conselho Geral, sei que 
quem está a presidir a esse órgão é um professor mas é possível a este órgão ter a 
maioria de professores. É lógico que não foram eleitos como professores, mas estão lá 
e não deixam de ser professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A composição 
promove constrangimentos na 
ação do Diretor 

Delta 51 26 Eu acho que esta separação de poderes veio dar visibilidade a uma forma de prestação 
de contas que de outra forma não existia. Nos sistemas atuais acho que se aponta para 
aí, e é o que eu encontro mais na existência duma Assembleia de Escola, ou num 
Conselho Geral. Não tenho essa experiência, mas sei que tem havido situações 
complicadas. A co-habitação em Conselho Geral ou Assembleia de Escola e os 
conselhos executivos, agora o Diretor, nalguns lados tem sido complicada e não tem 
ajudado à resolução e ao  desenvolvimento das instituições. Aqui não tenho essa 
experiência, mas pode dar para os dois lados. É uma forma de dar transparência à 
prestação de contas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\A ligação com a 
autarquia não aumentou 

Delta 09 45 Nós temos uma relação diária [com a autarquia], por causa dos problema que temos no 
1.º ciclo, pela coisa que temos que resolver, por causa dos projetos que temos em 
conjunto. É mais até por aí do que pelo Conselho Geral. Para falarmos verdade, até 
nem sempre estão presentes no Conselho Geral porque as escolas fazem os Conselhos 
Gerais sempre na mesma altura e os elementos [da autarquia] são quase sempre os 
mesmos e não conseguem ir às reuniões todas. Não vejo que através do  Conselho 
Geral tenham facilitado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 

Delta 16 36 eu acho que não é importante porque as pessoas que cá estão também não têm poder 
de decisão, são funcionários e penso que nem chegam junto do presidente da Câmara. 
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dinâmica interna\A ligação com a 
autarquia não aumentou 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Adapto-me às 
decisões do órgão 

Delta 22 29 regime democrático, vai a votos, a maioria vence, faz-se a vontade da maioria e nunca 
há problemas. Se há uma competência que é do conselho geral e essa posição é contra 
a do executivo ou do pedagógico, faz-se a vontade ao conselho geral. Em termos de 
regulamento interno, é o conselho geral que o aprova. Há lá algumas questões que não 
são exatamente a minha primeira opção mas está assim no regulamento interno e 
vamos cumpri-lo. Num ou outro ponto, mesmo contra as minhas convicções em termos 
de prática. O meu compromisso foi o de cumprir o que o conselho geral decida. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\As visões 
parcelares (de grupo) predominam 

Delta 12 39 não funciona, pelo menos nesta casa, como um órgão cimeiro do interessa da escola 
mas sim como a representação dos interesses dos vários corpos na escola. Eu tenho 
conversado com muitos colegas e isso é transversal a todas as escolas, ou seja, no 
Conselho Geral, talvez esteja a ser vaidoso, mas o único que pensa no interesse 
coletivo, talvez seja o diretor, porque os professores só gostam de discutir coisas que 
lhes sejam inerentes, por exemplo, horários, distribuições de serviço, reuniões. Se forem 
assuntos, por exemplo de dinamização da relação da escola com a comunidade, já não 
querem saber. Se for muito para os pais, questões relativas à sala da associação de 
estudantes, para eles poderem vir cá às horas que quiserem ou então participarem nas 
reuniões de avaliação, só gostam de participar naquilo que a lei os veda. A autarquia, no 
nosso caso, nem tem tido uma posição de defesa dos interesses da autarquia nem da 
escola, tem tido uma postura participativa e afastada das coisas, mas sempre a ver 
como é que isto evolui, é um observador. Os representantes da comunidade, nós não 
escolhemos instituições mas sim individualidades. Estas sim, veem o interesse da 
escola. São pessoas com forte ligação à escola, foram ex-alunos (...). Essas pessoas 
têm uma visão generalista, mas de grandiosidade da instituição 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\As visões 
parcelares (de grupo) predominam 

Delta 12 40 eles [os professores] falam nas mesmas questões e a gente não lhes pode cortar a 
palavra, insistem muito nelas. Depois também tem acontecido levarem muito questões 
de natureza pessoal, do género “Mas porque é que eu no ano passado tive a 2.ª feira 
livre e o colega teve a 6.ª feira?” Fazem isto para confrontar o Diretor. O pessoal não 
docente também faz isso de vez em quando. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 12 41 são só assuntos de natureza pessoal, não assuntos para a escola, são assuntos de 
interesses mesquinhos, o que está mal. Eu acho que esses órgãos são importantes, 
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atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\As visões 
parcelares (de grupo) predominam 

mas as pessoas não entendem isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Devia ser 
formado por pessoas com um 
certo perfil 

Delta 24 33 Eu acho que para quem está à frente destes órgãos devia ser exigida algum tipo de 
preparação. Quando isso não acontece o trabalho acaba por cair em cima de quem está 
à frente das escolas. É preciso explicar porque é que o orçamento funciona assim, 
porque é que nós temos dotações, o que é que elas querem dizer. 
P.: Quer-me dizer que são órgãos de administração com poucos conhecimentos de 
administração? 
Sim, do meu ponto de vista é. Eu também defendo que, pelo menos, duas ou três 
pessoas deviam ter um determinado tipo de perfil, mas as relações foram assim 
tratadas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\É um órgão 
pouco ativo 

Delta 09 46 Com o Conselho Geral, ainda volto a dizer que ele não mudou muito em relação ao que 
era a Assembleia de Escola, apesar de a autarquia ter agora três elementos e estarem 
os pais. Acho que o Conselho Geral, pode ser em algumas escolas, mas não é em 
todas, não é assim um órgão, como é que se diz? 
P.: De administração da escola? 
Não, acho que não é. Acho que mesmo eles não querem isso. Jogam sempre mais para 
cima do Diretor todas as responsabilidades. Não são assim muito ativos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\É um órgão 
pouco ativo 

Delta 13 60 Não é [um órgão decorativo] devido ao carisma da presidente do Conselho Geral e, 
eventualmente, de três ou quatro pessoas que já lá estão com alguma postura porque 
têm esta formação. A presidente do Conselho Geral fez o SESE que eu fiz em 
administração escolar. (...) É professora, é educadora de infância até, e já foi presidente 
da Assembleia de Escola antes do Conselho Geral, foi presidente do Conselho Geral 
Transitório e agora é presidente do Conselho Geral. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\É um órgão 
pouco ativo 

Delta 17 46 Acho que se é um órgão que tem um papel muito importante na vida das escolas, acho 
que devia ser um órgão mais ativo e não o que é. O próprio diploma dizer que ele reúne 
três ou quatro vezes por ano (...), há ali qualquer coisa que não bate certo. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\É um órgão 
pouco ativo 

Delta 29 36 São órgãos relativamente fracos (...) que tem poucas personalidades, ou seja, (...) não 
tem lideranças fortes. Não houve realmente lideranças fortes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\É um órgão 
pouco ativo 

Delta 29 37 Na Assembleia de Escola e no Conselho de Escola também. É assim, eu quando dizia 
fracos queria dizer isso mesmo, que não há lideranças fortes. Mas é assim, essas 
lideranças, quando há lideranças fortes nesses órgãos são sempre altamente 
conflituosas e obstaculizadoras da ação da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\É um órgão 
sujeito a várias sensibilidades 

Delta 07 56 o Conselho Geral (...) é um órgão muito vulnerável. Vulnerável a diferentes poderes, a 
diferentes sensibilidades e sensibilidades que vão mesmo até às questões partidárias. 
Já estou a ultrapassar as políticas porque essas estão presentes em todos os atos da 
nossa vida, mas vão até aí. Portanto esta vulnerabilidade a que o Conselho Geral está 
sujeito é extremamente perigosa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Estamos todos a 
trabalhar no mesmo sentido 

Delta 16 37 depois de ter conhecido melhor o Conselho e de termos imensas horas para aprovar o 
Regulamento Interno, quase que não considero os outros elementos de fora. Criou-se 
ali uma cumplicidade tão grande e a queremos todos trabalhar para o mesmo, e mesmo 
os de fora que isso foi importante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Estamos todos a 
trabalhar no mesmo sentido 

Delta 16 38 Os pais ainda têm cá os filhos e têm um interesse mais direto, agora os outros 
elementos, sei lá: a enfermeiro do Centro de Saúde, o diretor de Recursos Humanos de 
uma empresa aqui da zona, e o Diretor de uma associação da comunidade, os três 
elementos da comunidade, são nosso parceiros porque os nosso alunos fazem lá 
estágio e o centro de saúde porque é nosso interlocutor. Pronto, mas a relação é muito 
próximo e têm um interesse direto na vida da escola. Achava eu que para eles era mais 
ou menos indiferente, mas não, vejo que elas dão o seu melhor. Os da Câmara também 
são muito participativos. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Estamos todos a 
trabalhar no mesmo sentido 

Delta 22 30 Nem sempre há coincidência de posições, mas acho que todas as pessoas defendem 
aquilo que é melhor para a escola. Nem sempre há coincidência de posições entre o 
que eu penso e o que o resto dos elementos do conselho geral pensam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Estamos todos a 
trabalhar no mesmo sentido 

Delta 22 31 No conselho geral a autarquia está representada pelo senhor vereador a quem me 
estou a referir, por uma chefe de serviços que tem a divisão socioeducativa e por outra 
pessoa que está nessa divisão. O que tenho visto da presença deles é colaborar para 
que a escola siga o seu rumo e que desempenhe o melhor possível as suas funções 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Facilita a ligação 
com o exterior 

Delta 10 42 desde que nós estamos a trabalhar com a Assembleia de Escola e agora com o 
Conselho Geral, nalguns domínios torna-se mais fácil porque nós discutimos 
abertamente os problemas da escola e alguma mensagem passa sempre para o 
exterior.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

Delta 23 50 a experiência que eu tenho, é que tanto a Assembleia como o Conselho Geral, 
trabalham os assuntos que a direção leva e decidem da forma que a direção decide. 
Nunca vi grandes definições de politiquice, não as conheço, nunca assisti a isso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

Delta 23 51 de facto há uma ratificação, não é? Portanto, o Conselho Geral ratifica a seguir esses 
documentos, aprova esses documentos, isso está na lei, é a ele cabe a 
responsabilidade de aprovar. Agora, sobre a sua conceção, não creio que seja um 
órgão que tenha condições para trabalhar esses grandes documentos, não me parece. 
Pelo menos isto é uma questão pragmática da experiência. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 27 31 Não ia nada para o Conselho Geral Transitório sem ser lido e revisto pelo conselho 
executivo. Nós tínhamos de dar orientações porque os professores não sabem, não 
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atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

estão motivados, não conhecem e até dizem, às vezes, muitas asneiras, entre aspas, 
porque querem meter-se em seara alheia e não sabem. Por tudo isto, os documentos 
são centrados no conselho executivo porque a equipa que está a trabalhar no 
regulamento interno, muitos desconhecem a lei e desconhecem orientações nesse 
sentido. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

Delta 29 38 eu tenho tido sempre essa posição [tudo passa por mim], quer em Assembleias de 
Escola, quer agora no Conselho Geral.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

Delta 40 14 Com a Assembleia e com o Conselho Geral Transitório, aí começa a pesar também um 
pouco o tempo de permanência no cargo e estarem sempre à espera de eu tomar a 
iniciativa. Eu entendia e entendo que há assuntos que não sou eu que os devo abordar 
e que devem ser eles a fazê-lo. Se esse órgão existe é por alguma coisa. (...) 
P.:  Mas sente que dependem muito de si e que olham muito para si para saberem qual 
é a sua posição e a sua opinião. É isso? 
Exatamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

Delta 45 31 com o Conselho Geral, as pessoas perguntam, questionam, dão as suas opiniões mas 
não vejo ali qualquer relação de dificultar o que quer que seja na gestão. De uma forma 
geral, as propostas e as questões que levamos para o Conselho Geral, são tratadas, 
são discutidas e normalmente são encaminhadas no sentido em que nos parece que 
devem ser encaminhadas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

Delta 52 27 Muitas vezes sou eu que, para além de Diretor, faço também um bocadinho de 
presidente do Conselho Geral: “Há, não se esqueçam de que temos reunião para 
aquele dia”, “Não te esqueças de que temos de analisar o orçamento”, sou eu que vou 
fazendo um pouco o ponto da situação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 

Delta 56 40 quando há uma reunião do Conselho Geral, fazer para além da prestação de contas 
administrativas, eu procuro sempre apresentar ao Conselho Geral um relatório de todo o 
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atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

plano de ação que decorre do meu projeto de intervenção no Agrupamento. Digo quais 
foram os avanços e os recursos, quais foram os constrangimentos, no fundo fazer uma 
análise swot: pontos fracos, pontos fracos e as oportunidades que eu tenho, 
relativamente àquilo que me propus fazer, o que estou a fazer, e os constrangimentos 
que estou a ter e o que é que me proponho fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

Delta 57 34 pedi ao presidente do Conselho Geral que fosse feita a análise dos resultados porque 
efetivamente há um índice de insucesso elevado e eu queria partilhar. Seria mais fácil 
esconder, mas quis partilhá-lo e essa partilha gerou uma coisa extraordinária. É que 
durante segundos, houve um silêncio de morte, ninguém se pronunciava. E é bom, é 
bom porque, quer o poder político  que também tem alguns motivos para refletir, quer os 
próprios pais, porque isto da escola guardar só para si o ónus do insucesso e andar aqui 
a desdobrar-se em esquemas para o ultrapassar isso são tempos idos. Acho que neste 
momento, mais do que nunca, já que a culpa recai sempre sobre nós, há que começar 
também a colocar em cima dos outros a responsabilidade daquilo que de menos bom 
acontece. Porque se acontecer alguma coisa de bom, eles são os primeiros nas 
manchetes dos jornais e a escola fica sempre para último.  Portanto, está na hora de 
eles pegarem também no mau e dizerem de sua justiça (...). Aquilo que sugeri, foi o 
seguinte: como o processo de avaliação é um processo contínuo, que os membros do 
Conselho Geral levassem aqueles dados com eles para casa, porque entreguei em 
suporte papel. Levassem para casa, que refletissem e pedi ao presidente do Conselho 
Geral, logo que possível, para fazermos uma nova reunião, até porque vamos definir as 
metas da educação. Para as metas da educação, já foi distribuído pelas estruturas de 
ano, quer aos elementos do Conselho Geral, quer do Conselho Pedagógico porque, 
efetivamente, acho que as metas só podem ser definidas, depois de ouvir todos esses 
senhores para que eles possam dizer da sua justiça. E eu quero isso muito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Há uma ação 
grande da minha parte 

Delta 57 35 Puxar por eles porque eles têm um papel. Muitas vezes, também depende... sabe que 
isto é mesmo assim: Uma pessoa que sendo da terra, está aqui há 26 anos, constitui-se 
o Conselho Geral, as pessoas vêm-me e dizem assim, como me conhecem: “Ah, é a 
Delta 57, ela vive para isto de deve saber mais ou menos o que está a fazer.” Tudo 
bem, eu agradeço o voto de confiança. Mas eu quero luta, luta positiva, eu quero ajuda 
porque, efetivamente, sem ajuda não é possível. 
P.: Contributos dinâmicos para a resolução de uma situação que é, neste caso, o 
insucesso escolar, que é problemático no Agrupamento? 
Exatamente. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Não o vejo como 
um órgão fiscalizador 

Delta 17 47 Eu disse o mesmo, não fiscaliza nada. Está ali, sim senhor, vê se as coisas estão a 
funcionar e não estão a funcionar, mas não está a fiscalizar. Fiscais só nas obras. Eu 
não tenho razão de queixa 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Os papéis estão 
bem definidos 

Delta 04 23 as pessoas sabem bem quais são os seus papéis.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Os seus 
elementos ainda não perceberam 
o peso do órgão 

Delta 14 44 Eu até entendo que eles são o órgão mais importante da Escola. 
P.: Realmente, são o órgão de direção. 
A Assembleia não tinha esse peso, mas o Conselho Geral já tem; só o facto de ter de 
escolher o Diretor é uma responsabilidade grande, que os membros do Conselho Geral 
ainda não assumiram. Eles ainda não perceberam o peso e o poder que têm, apesar de 
ter havido aqui na zona dois casos de os diretores terem sido escolhidos por questões 
meramente partidárias. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.02 Os domínios da 
atividade\02.02.05 Ligação com o 
Conselho Geral\02.02.05.02. A 
dinâmica interna\Por vezes há 
dificuldade em reunir 

Delta 11 43 As dificuldade em reunir, muitas vezes, são muitas porque as pessoas não 
comparecem, não há quórum. O facto de ter diminuído o número de professores 
também agravou isso porque esses habitualmente estão. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.01. O mais 
fácil\A legitimidade de estar no 
cargo ajudou muito 

Delta 44 27 foi mais fácil depois que fui presidente. Uma coisa é uma pessoa fazer as funções e não 
ser o presidente, outra coisa, outro aspeto totalmente diferente é nós sentirmos que 
estamos legitimados e que somos mesmo o presidente. Foi extremamente fácil e 
comparando agora essa situação com a que atualmente se vive, então isso foram anos 
de ouro. De facto era muito mais fácil, era uma unidade muito mais pequena, era só 
esta escola (...), sentia-me muito mais consolidado e sustentado na minha posição, 
porque não tinha que prestar contas a ninguém, embora eu fosse, de facto e não de 
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direito, é sempre diferente, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.01. O mais 
fácil\Foi a relação com as pessoas 

Delta 18 27 Foi mais fácil a relação com as pessoas, com os alunos, com...Isso foi o mais fácil 
porque eu considero que é uma coisa inata em mim, a relação com as pessoas e o bom 
entendimento, não tenho problemas de relacionamento isso foi para mim o mais fácil de 
gerir. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.01. O mais 
fácil\Recebi uma escola 
organizada 

Delta 48 26 As rotinas estavam identificadas, chegava da tutela um ofício. Não havia internet, só o 
conselho executivo tinha conhecimento do ofício e, portanto, o próprio conhecimento 
estava fechado. Nessa altura a legislação era muito estável, um normativo que saísse 
estava muito tempo em vigor. Era a altura em que os presidente dos conselhos diretivos 
conheciam os normativos com os números todos. Nessa primeira fase nós tratávamos 
os normativos pelo nome. Agora já não conseguimos memorizar tanta alteração e tanto 
normativo, só os mais importantes. Mas, para mim foi fácil porque eu recebi uma escola 
organizada, em que a legislação estava inventariada. Sabíamos que para decidir isto é o 
capítulo tal, para decidir aquilo é o outro capítulo. A secretaria era artesanal mas as 
pessoas faziam há vinte anos as mesmas tarefas, portanto, a rotina era uma segurança 
de procedimentos. Tendo uma escola rotinada e organizada, eu tinha a possibilidade de 
inovar porque tinha uma base de trabalho sólida. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.01. O mais 
fácil\Recebi uma escola 
organizada 

Delta 48 27 eu recebi uma escola organizada, em que a legislação estava inventariada. Sabíamos 
que para decidir isto é o capítulo tal, para decidir aquilo é o outro capítulo. A secretaria 
era artesanal mas as pessoas faziam há vinte anos as mesmas tarefas, portanto, a 
rotina era uma segurança de procedimentos. Tendo uma escola rotinada e organizada, 
eu tinha a possibilidade de inovar porque tinha uma base de trabalho sólida. (...) Logo 
nesse ano eu pude trabalhar muito ao nível dos projetos, foi quando alargámos as 
ofertas educativas. Foi quando começámos com os primeiros cursos do 9.º mais um, já 
na altura vinha do PEPT 2000 a noção de autoavaliação das escolas, depois vieram os 
novos currículos do 3.º ciclo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 

Delta 14 45 Tive duas queixas na inspeção dos funcionários da secretaria que se juntaram à chefe, 
que já não está cá. A secretaria na altura mandava na escola, faziam as compras, 
recebiam os prémios das empresas; era um feudo que estava ali onde toda a gente se 
servia e não servia a escola. Tinham todas as condições, mas nunca tinham tempo nem 
condições, diziam eles, para fazer um serviço de qualidade. Só para lhe dar um 
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Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.02.03.01.02 
Desafios\Acabar com o poder dos 
serviços administrativos 

exemplo, uma pessoa para ter um miserável certificado de 9.º ano tinha de vir dá duas e 
três vezes porque ele demorava cerca de quinze dias a sair, quando bastava uma 
assinatura. (...) Quando se perguntava porque é que essas coisas demoravam tanto 
tempo, a resposta era que se tinha de fazer isto e aquilo. Era sempre a justificação das 
pedrinhas, de uma pedrinha fazia-se uma parede. Havia procedimentos incríveis, 
horrorosos, como por exemplo a forma como era tratados os alunos subsidiados e as 
famílias desses alunos, eram estigmatizantes, era postos perante um questionário 
quase judicial, procedimentos que não faziam sentido nenhum. Mas, pelo contrário, 
houve um ano em que fomos fazer o inventário e encontrámos dez sacos enormes de 
elásticos, todos os anos se compravam capas e caixas, era um desperdício enorme. 
Posso-lhe dizer que tenho baixado a despesa telefónica, desde 2003, todos os anos. O 
que é que fizemos, limitámos as compras, o acesso à escola em dias que não são de 
serviço, tirámos as chaves às pessoas, a autonomia às pessoas para fazer chamadas 
telefónicas e faxes, mesmo na secretaria. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.02.03.01.02 
Desafios\Acabar com o poder dos 
serviços administrativos 

Delta 48 28 Os mandatos eram mais curtos, de dois anos e as pessoas passavam um ano a tentar 
construir e o outro a deixar cair, a não ser que houvesse uma sequência, não era 
possível fazer a escola evoluir. Aqui, como tínhamos uns  serviços administrativos 
difíceis, do tipo da série americana "Sim, senhor ministro". (...) Eles tinham presente 
uma frase dessa série, que é “Nós ficamos, eles vão mudando.” E portanto isso criava 
algumas dificuldades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.02.03.01.02 
Desafios\Acabar com o poder dos 
serviços administrativos 

Delta 52 28 O chefe dos serviços administrativos era um senhor que estava cá há muitos anos e 
estava muito habituado a trabalhar com o meu colega que tinha perdido e ficou implícito, 
não o deixou explícito mas ficou implícito que não me ia facilitar a vida em termos da 
gestão da escola. Depois lá houve um dia em que falámos os dois a sós, entendemo-
nos, deixámos de ter problemas e foi uma ajuda preciosa porque ele conhecia muito 
bem a escola. Foi de uma ajuda preciosa até porque em determinadas situações era ele 
que mandava, que dava as ordens, como é típico numa escola em que se está há 
muitos anos. E o Conselho Diretivo ou Executivo, nesses casos, dava um espaço para 
que eles mandassem e comandassem e ele, de facto, estava habituado a mandar e a 
comandar. Eu, como não o conhecia, no princípio fiz vir a mim tudo para, depois, 
lentamente, ir delegando. Mas, sem conhecer as coisas, sem perceber, não conseguia 
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delegar nada. Por isso, na altura, retirei-lhe todos os poderes, poderes que nem eram 
da sua competência, mas a que estava habituado. Mas depois o tempo foi passando e 
ao fim de um ano tudo já estava bem. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.02.03.01.02 
Desafios\Ganhar a confiança das 
pessoas 

Delta 49 28 foi o dizer às pessoas que íamos voltar a ter a mesma escola, o devolver a confiança à 
escola, voltar a pôr as coisas no lugar e voltar a inovar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.02.03.01.02 
Desafios\Introduzir as novas 
tecnologias 

Delta 43 8 os primeiros dois anos em que eu estive no Conselho Diretivo foram dois anos em que 
tive o prazer de ter uns quatro, cinco colegas, que tiveram a mesma visão que eu e 
entenderam que as novas tecnologias tinham que ser trazidas para dentro da escola. As 
portas que elas abriam, não para substituir professores, mas como ferramentas que 
deviam ser utilizadas o mais depressa possível para apoiar a gestão da escola com 
eficiência e eficácia, desde a gestão de correspondência, de vencimentos, da 
contabilidade, etc. Posso dizer-lhe qual era o meu sonho que, enfim, ainda não 
concretizámos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.02.03.01.02 
Desafios\Reorganizar a estrutura 

Delta 40 15 Sentia o mesmo entusiasmo do início, apesar das dificuldades. Fui o primeiro presidente 
que fez a proposta de orçamento da escola. Eram sempre os serviços que o faziam, de 
uma forma mais ou menos burocrática. Pegavam no do ano anterior, acrescentavam-lhe 
a inflação e estava feito. Eu nos primeiros meses, na altura da Direção Regional, 
consegui autorização para o regulamento de gestão financeira dotar a escola de 
descontos. Alterei uma série de situações que não passam pela cabeça de ninguém: o 
dinheiro do aluguer do pavilhão gimnodesportivo não vinha para a escola, ia para a junta 
de freguesia; o dinheiro da reprografia não era depositado na conta do Conselho 
Administrativo; o dinheiro do bufete também tinha assim umas coisas pouco claras, as 
receitas do segundo semestre, que apanhou os meses de verão, foram o dobro das do 
primeiro semestre. 
P.: Ou seja, durante esse primeiro ano teve  uma atividade de reorganização e de criar 
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uma estrutura que não existia anteriormente. 
Mais. Isto foi no ano em que entrou em vigor a reforma do professor Roberto Carneiro e 
entrou em vigor a estrutura do ciclos: 1.º, 2.º e 3.º ciclos. Acabaram disciplinas como os 
Trabalhos Manuais, a carpintaria, a eletrónica, etc. Tivemos de reorganizar os espaços 
da escola e as antigas oficinas deixaram de ser tão necessárias e a educação 
tecnológica era opcional com a segunda língua estrangeira e reduziu-se imenso o 
número de espaços necessários para a educação tecnológica. Tivemos de arranjar 
dinheiro para comprar mobiliário porque a Direção Regional não o tinha para fornecer. 
P.: Posso concluir que esse primeiro ano foi um ano extremamente exigente? 
Muito, mesmo muito, foi um ano de muito trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.02.03.01.02 
Desafios\Tentar mudar algumas 
práticas 

Delta 57 36 Tentar mudar algumas práticas, ao nível do pessoal. Ao nível do pessoal não docente, 
havia coisas que me chocavam terrivelmente.. Lembro-me que na altura as funcionárias 
nos intervalos, enquanto estavam a decorrer as aulas, para elas era o intervalo, 
estavam sentadinhas a fazer trabalhos em croché para fora e aquilo fazia-me um 
bocado de confusão. Como era possível aquilo acontecesse? No primeiro ano, foi um 
bocadinho um ano de impacto. Penso que não fora o caso de quase toda a gente me 
conhecer de garota e teria sido complicado porque eu não entendia que as coisas 
devessem ser assim, a maneira de elas estarem pacificamente instaladas, mas mexia 
com a minha forma de ser. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.02.03.01.02 
Desafios\Ultrapassar o boicote de 
algumas pessoas ligadas à 
anterior direção 

Delta 47 18 Acho que o mal difícil foi a atitude de algumas pessoas mais ligadas à anterior direção e 
que tinham cargos importantes. Senti que houve ali algum boicote do tipo “Agora não 
fazemos nada” e essas coisas, senti um bocado de falta de apoio dessa malta, mas 
depois, com calma, acabaram por colaborar. No início senti isso, alguma falta de apoio, 
essas pessoas não acreditavam que eu conseguisse levar a escola no bom rumo, 
digamos assim, senti que havia ali algum boicote. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 

Delta 13 61 tinha uma chefe de serviços administrativos que sabia daquilo a potes e, portanto, 
quando eu tomei a decisão de me candidatar já sabia que ia ter uma retaguarda muito 
boa; e tive. Posso dizer que (...) foi a minha grande formadora a nível de administrativo, 
foi a minha chefe de serviços na época. Eu estava perfeitamente descansado, aprendi 
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presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\A área mais difícil foi 
a administrativa 

muito, todos os dias. Dia sim dia não ela chegava-me com uma coisa nova e eu estava 
atento, ia aprendendo, nunca tive muitas dificuldades em aprender e também aprendi. 
Foi a área mais difícil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\A área mais difícil foi 
a administrativa 

Delta 14 46 Aquilo foi muito difícil, a parte burocrática era muito pesada. Lembro-me que naquela 
altura a própria gestão do programa do leite, que agora é uma coisa corriqueira, era 
complicadíssima de se fazer, havia grandes dificuldades do ponto de vista burocrático e 
operacional. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\A gestão do pessoal 

Delta 38 22 a gestão de pessoal era mais difícil e complicada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Aprender a trabalhar 
em equipa 

Delta 32 25 É difícil aprender a trabalhar em equipa, particularmente para quem é filho único porque 
não está habituado a partilhar, não está habituado a dizer ao vizinho “Eu vou ali tomar 
café.” Não está habituado a dizer “Eu fui fazer não sei o quê”. Eu tenho essa noção das 
coisas e fiz algum esforço para aprender a trabalhar em equipa. Tive muita sorte porque 
o meu colega que era o presidente, estava muito habituado a trabalhar em equipa. Ao 
contrário de mim tem sete irmãos, estava habituado a partilhar. Outro elemento que se 
mantinha que ainda é hoje o subdiretor, que também ao contrário de mim tem doze 
irmãos. Portanto são pessoas muito habituadas a partilhar e eu consegui encaixar-me... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 

Delta 08 55 O mais difícil é criar numa escola desarticulada onde ainda hoje permanecem alguns 
problemas de organização, criar uma estrutura pedagógica articulada e criar, por parte 
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conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Criar a estrutura 
pedagógica e dar seriedade à 
escola 

dos alunos e dos pais, a sensação de que esta escola não é uma escola de atividades 
de tempos livres, é uma escola tão séria como as outras, não mais séria que as outras, 
é uma atividade enfim importante. Essas são as dificuldades que aliás permanecem 
muitas delas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Dominar a legislação 
relacionada com os professores 

Delta 36 24 Foi exatamente a área de professores, ao nível da questão dos concursos, a questão de 
progressão em termos de carreira, Essa área foi claramente a área nova para mim e foi 
também a área onde foi preciso um esforço mais acrescido, porque uma coisa é nós 
termos uma outra pessoa com quem discutimos e no limite diz: “Olha, decide!” outra 
coisa é o topo da linha e portanto é ali. E, portanto, deu para perceber essa diferença, 
até porque passado pouco tempo também disto, começaram a surgir as alterações 
legislativas e aquilo que tinha sido muitos anos seguidos de alguma calma, sob o aspeto 
legislativo, nós, rapidamente, passámos para um momento em que é necessário ter 
atenção ao Diário da República, porque todos os dias há coisas novas. E foi isto que 
nesse meu mandato, que acabou por ser um mandato com mais um ano do que era 
normal por causa da extenção legislativa, foi aquele que mais desafios lançou nessa 
época. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Dominar a legislação 
relacionada com os professores 

Delta 41 25 Havia uma série de processos que para mim eram completamente novos, não é? 
Depois havia uma série de coisas que para nós ainda nem eram processos, eram tudo 
projetos. Não havia processos, eram projetos porque uma série de coisas eu nunca 
tinha tratado: a questão do concurso do pessoal docente; a questão da legislação 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 

Delta 41 26 abracei aquilo como um desafio. Portanto, obviamente, passei a ler muito, passei a 
interessar-me por ler coisas que nunca tinha lido na área da gestão, a questão da 
própria lesgislação, ir entrando por dentro das coisas, o consultar trabalhos que tinham 
sido feitos em diversas áreas. Isso foi-me dando algum background e algum conforto, 
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presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Dominar a legislação 
relacionada com os professores 

em ir pouco a pouco sentindo que estava a ganhar algum estofo para aguentar o barco. 
Mas foram tempos um bocado complicados. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Entrar num mundo 
novo 

Delta 42 27 Esse período coincidiu também com uma grande reforma do Ensino Secundário, a que 
integrou o 12.º ano no ensino secundário. Houve uma revolução completa nos 
currículos… e era tudo muito difícil. Era tudo novo, depois a escola tinha dificuldades 
acrescidas que também foi complicado gerir… Curiosamente para essa eleição 
apresentaram-se duas listas e isso criou alguma agitação. Nós ganhámos por uma larga 
margem mas isso criou alguns constrangimentos nas pessoas e fez com que o primeiro 
ano do mandato fosse algo conturbado e que os primeiros tempos fossem complicados 
de gerir. Foi conhecer tudo de novo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Entrar num mundo 
novo 

Delta 45 32 Eu comecei em 73, portanto tinha pouquíssimo tempo de ensino, estava a começar e de 
repente vejo-me com uma situação de ter que gerir uma escola, sem saber muito bem 
como, sem experiência nenhuma. Portanto foi muito, muito difícil para mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Entrar num mundo 
novo 

Delta 45 33 foi muito complicado porque eu não tinha experiência nenhuma de gestão e tentei por 
todos os meios evitar ser. Depois das pessoas elegerem havia uma nomeação por parte 
da Direção Geral na altura; já não me lembro como é que se chamava mas é o 
equivalente à Direção Geral de Recursos Humanos. Portanto, depois o diretor geral 
tinha que confirmar aquela eleição. Eu tentei por todos os meios não ser nomeada, mas 
o diretor geral disse “Não, os seus colegas votaram em si, tenha paciência mas é você 
que tem de ser.” E foi assim. Foi complicado. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 45 34 Em termos de dificuldades, foram as reuniões gerais [(RDG's e RGP's)]. (...) E depois 
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ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Entrar num mundo 
novo 

era a questão do conselho administrativo que sempre foi uma coisa que para mim é algo 
complexa, porque nós não temos preparação para a parte administrativa. Tinha sempre 
muito receio da parte do conselho administrativo e basicamente era assim. Foram estes 
os aspetos que eu me lembro melhor em termos de dificuldades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Entrar num mundo 
novo 

Delta 50 24 Foi dificílimo, por várias razões. Primeiro porque uma pessoa não tem noção do volume 
de trabalho. Claro que é muito menos do que é hoje, incomparavelmente, mas do 
volume de trabalho que tem, da responsabilidade, do número de decisões por hora que 
tem que tomar, coisas que tem que decidir, e depois também porque algum apoio com o 
qual contávamos não existiu. E, portanto, passámos aquele verão, nós tomámos posse 
em junho, julho e aquele verão tivemos três dias de férias cada uma e foi para estudar 
os dossiês, ver como é que se fazia, aprender imenso. Por um lado foi bom porque, se 
calhar, se tivéssemos sempre a muleta do apoio não nos tornávamos mais autónomas. 
Mas foi muito, muito difícil, o primeiro ano foi muito difícil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Entrar num mundo 
novo 

Delta 52 29 Senti muita angústia, uma angústia muito grande porque a pessoa quando está numa 
determinada função sabe o que é que vai fazer primeiro ou o que é que implica fazer 
isto e depois fazer aquilo; sabe quais são as consequências dos seus atos. No caso, 
não sabíamos bem o que é que implicava o quê, ou seja, o que deveríamos fazer 
primeiro para montar o ano letivo. Mas pronto, isto foi o primeiro impacto mas a pessoa 
não pode, uma vez que se candidatou, não pode enfiar a cabeça na areia ou esconder-
se nalgum sítio 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 

Delta 57 37 foi talvez o facto de exercerem funções nesta escola, na altura, pessoas que me 
conheciam desde pequena. Portanto era assim um bocadinho constrangedor. Aliás, 
havia até algumas colegas a quem eu tratava por doutoras, porque sendo amigas dos 
meus pais estava habituada a tratá-las por doutoras. Isso foi um bocadinho difícil. 
Efetivamente, eu tinha sido a pessoa mais votada, mas sempre havia um de bocadinho 
de desconfiança, porque era uma garota, era daqui da terra. Havia assim qualquer efeito 
menos positivo. Mudar algumas práticas... 
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Dificuldades\Ganhar a confiança 
das pessoas que me conheciam 
desde pequenina 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Gerir a formação do 
agrupamento 

Delta 31 38 o mais difícil para mim foi gerir os conflitos entre... os conflitos percecionais, 
fundamentalmente estes. Porquê? Porque nós íamos ser, um pouco, aqueles que iam 
acabar com a autonomia de uma escola, foi isso, sobretudo, que nos preocupou. 
P.: Refere-se à integração das escola num agrupamento? 
Exatamente, dessa escola. 
P.: Refere-se especificamente a essa escola? 
Dessa escola, porque a outra era uma unidade sem autonomia. Isso foi complicado. 
Gerir as perceções foi complicado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Gerir a formação do 
agrupamento 

Delta 31 39 Nesse ano eu tive de fazer muito gestão de conflitos e ser muito charmosa, ao mesmo 
tempo, não é? Tive de negociar para poder ganhar a escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\O afastamento dos 
alunos 

Delta 41 27 a coisa que mais me custou nesse primeiro ano que foi o afastamento dos alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 

Delta 52 30 começamos por ver como é que devíamos organizar, as turmas que existiam, os 
professores que à partida iriam para a escola. Começámos a fazer a distribuição. Eu 
tinha uma ideia de como é que se fazia horários. (...) Foi, completamente, tínhamos que 
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primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Organizar os horários 
e as turmas, mexendo em 
privilégios anteriores 

desbloquear esse processo porque em setembro tinham de estar os horários feitos para 
os professores darem as suas aulas. Dedicámo-nos de corpo e alma aos horários, 
perceber, arranjar uma metodologia de trabalho, que suportes íamos usar. Depois não 
tínhamos tempo para experimentação. Estava fora de questão envolver nesse trabalho 
o colega que perdeu as eleições e que estava habituado a elaborá-los. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Organizar os horários 
e as turmas, mexendo em 
privilégios anteriores 

Delta 52 31 logo nesse primeiro ano, quando apresentámos os horários em setembro, houve muita 
gente insatisfeita. Não considero que os horários estivessem muito mal feitos, é natural 
que devido à falta de experiência houvesse ali algumas questões a apurar e a melhorar, 
mas de uma maneira geral estavam bem. Agora as pessoas estavam muito habituadas 
ao esquema dele e, não querendo dizer mal, havia pessoas que sistematicamente eram 
beneficiadas em detrimento de outras. Nós não ligámos a A ou a B e tentámos 
uniformizar de uma maneira geral. Portanto, na minha perspetiva, os horários estavam 
equilibrados mas não estavam de acordo com a perspetiva de muitos professores em 
que, havia muito bons horários e muito maus horários. 
P.: Deixe-me tentar fazer uma sistematização para ver se percebo melhor. Podemos 
dizer que a dificuldade maior foi, no início, a conceção dos horários e que outra, que me 
parece poder inferir das suas palavras, foi o mexer com certos privilégios que alguns 
professores tinham? 
Sim, ao princípio foi isso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Organizar os horários 
e as turmas, mexendo em 
privilégios anteriores 

Delta 52 32 É óbvio que a uns agradei e a outros nem por isso e, portanto, as pessoa puseram em 
causa muitas das minhas decisões (...), nomeadamente com aquele grupo que apoiava 
o colega que foi derrotado e, portanto, puseram muita coisa em causa. Agora, eu em 
tudo tenho um critério que é: eu tenho o meu critério mas se me provarem por A mais B 
que esse critério é falível e que pode ser alterado eu até altero. Agora não havendo 
alternativas a ele e só dizer mal por dizer mal, eu não altero o critério. Portanto, eu 
explico o critério e as pessoas se quiserem entender, entendem, se não quiserem 
entender, não entendem. As coisas não são feitas porque sim, são porque têm um 
critério. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 

Delta 52 33 esse ano teve ainda uma surpresa: a inspeção avançou com uma ação nova que era a 
avaliação integrada e logo nesse ano a escola foi selecionada para ser avaliada. Foi um 
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conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Ter logo a visita da 
Inspeção 

ano também complicado por isso, porque havia muito suporte que não estava feito: o 
Projeto Educativo, o Regulamento Interno estava mais ou menos e, portanto, recebi a 
Inspeção mais ou menos em novembro, estiveram cá uma semana e eu ainda não 
dominava muitos dos conceitos, muita da dinâmica da escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.01.02.01 
Dificuldades\Trabalhar numa 
escola degradada e com muitas 
dívidas 

Delta 33 30 foi muito difícil, foi mesmo muito difícil. (...) Nós recebemos dezanove mil e oitocentos 
euros de dívidas, não tínhamos dinheiro para comprar um pau de giz e só isso era logo 
uma grande complicação, não é? A escola estava degradada, parecia aquelas escolas 
de bairros com os cacifos todos esmurrados, tudo sem portas, tudo pintado, graffitis nas 
paredes. Eu tenho fotografias, era um caos. Nesse verão, no verão que eu tomei posse, 
fiz uma reunião de pais em agosto e tinha o refeitório cheio. As pessoas estavam muito 
insatisfeitas, já não tinham bem noção que as coisas não podiam estar assim e 
consegui mobilizar os pais para me ajudarem, porque eu disse: “Eu não posso abrir a 
escola em setembro com a escola assim. Eu não posso exigir a uns miúdos que não 
estraguem, quando está tudo estragado, tudo desgraçado”. Portanto, fizemos uma visita 
guiada à escola, aqui à escola sede e tive realmente pessoas impecáveis que me 
ajudaram. Nessa altura foram os pais que pintaram o refeitório que ainda está com essa 
mesma tinta. Tirámos os cacifos todos e pusemos numa pecuária que nos emprestaram 
(riso), não podia deitar aquilo fora, mas aquilo não estava com condições. Portanto eles 
ficaram sem cacifos durante dois anos, mas eu achei que tinha que ser assim para 
também dar alguma credibilidade. Lá pus, uns contrariados, outros de vontade, 
pintaram, enfim, rasparam as portas, tudo ficou tudo sem graffitis, sem escritos. E ainda 
em setembro, estava tudo a postos para recomeçar com outra cara e isso é importante 
também psicologicamente. O miúdos não vinham com a mesma agressividade, 
começaram a pensar: “Espera aí que isto agora vai ser diferente.” Viram as coisas de 
outra maneira. No fim do ano tínhamos tudo pago, tínhamos as coisas organizadas e 
pusemos gestão de processos na secretaria. Tirei o balcão, fizemos aquela adaptação 
toda, sem meios financeiros e... portanto senti que tinha feito um bom trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 

Delta 22 32 Sentia que tinha aprendido muito. Não via que tivesse feito nada de extraordinário, mas 
tinha conseguido, pelo menos, começar a mudar a questão dos blocos, comecei a 
perceber que, de facto, as pessoas já não estavam umas contra as outras e que 
estavam todas connosco e o ambiente geral da escola estava a mudar. Eu estava muito 
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presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Aprendi muito 

verde e tinha aprendido muito e que esperava continuar a aprender. Era esse o balanço 
que fazia no final do primeiro ano era esse. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\As coisas eram mais 
difíceis do que pensava 

Delta 08 56 no final do primeiro ano, a sensação era a sensação que a máquina era mais difícil de 
levar a este e aquele rumo, do que aquilo que se pensa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Desenvolvemos um bom 
trabalho de equipa 

Delta 54 23 Nunca houve uma grande preocupação de cargos, como éramos um órgão colegial 
distribuíamos funções, fazíamos de tudo, portanto, distribuição de serviço, feitura de 
horários, assumíamos responsabilidades em conjunto, nunca íamos para as reuniões do 
administrativo sem no diretivo decidirmos o que é que íamos apresentar em 
administrativo. Portanto, o presidente levava sempre a almofada das decisões do 
Diretivo quando ia para o administrativo, juntamente com a secretária, que hoje é aqui 
professora também na escola e coordenadora dos diretores de turma. Portanto, a 
história do cargo, em si, para mim nunca teve muita relevância. (...) Posso dizer que a 
única diferença foi assinar mais cheques e assinar as autorizações das cabimentações, 
porque de resto... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Foi um ano complicado 
mas que deixou boas recordações 

Delta 10 43 Tenho uma excelente recordação de todos esses primeiros anos porque, em primeiro 
lugar, constituímos uma equipa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Foi um ano complicado 
mas que deixou boas recordações 

Delta 10 44 Esse primeiro ano foi muito complicado porque eu sou uma pessoa de temperamento, 
não é difícil porque acho que não sou difícil, mas sou uma pessoa teimosa. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Foi um ano complicado 
mas que deixou boas recordações 

Delta 10 45 por um lado reconhecia-se a minha competência e capacidade de trabalho e, por outro 
entendia-se aquilo a que eles consideravam o mau feitio.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Foi um ano complicado 
mas que deixou boas recordações 

Delta 10 46 Estava extremamente satisfeito porque, independentemente de um conjunto de 
situações que se vieram a processar, no âmbito disciplinar, e de conflitualidade com 
duas ou três pessoas dentro da escola. Foi preciso criá-la para separar as águas, 
alguns modelos e formas de entender a escola. Mas, mesmo nessa dimensão, da qual 
eu guardo gratas recordações, voltava a fazer o mesmo hoje. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Foi um ano difícil 

Delta 24 34 Foi um ano terrível porque tivemos aí uma inspetora a fazer o OAL, era o Ordenamento 
do Ano Letivo, que me pôs metade dos cabelos brancos porque a senhora não sabia 
rigorosamente nada do que estava a fazer, o que dizia agora passado meia hora já era 
diferente e eu estive quase a pôr a mulher fora da escola (risos). Esse foram os dias 
mais complicados. Foi complicado também pôr esta gente a fazer horários e alguns 
problemas de ordem disciplinar. Eu tinha algum receio do Conselho Pedagógico porque 
não era um órgão muito fácil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Foi um desafio 

Delta 07 57 era uma escola que só tinha um ano de funcionamento e, portanto, estava tudo a 
começar. Essa foi uma vantagem enorme no sentido em que tu conseguiste, de facto, 
desde o princípio, intervir em quase tudo: nos funcionários, nos professores, nos alunos, 
na secretaria, nos pais e começares a criar aqui determinados... Enfim, o fazer a história 
da escola (...), [criar] rotinas muito orientadas e muito dirigidas, o que é que se pode e o 
que não se pode fazer, e estas balizas ninguém pode, este risco ninguém pode correr. 
Nesse sentido, foi um desafio interessante, mas foi possível porque a escola tinha três 
centenas de alunos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 

Delta 16 39 Eu achava que tinha de saber responder e isso levou-me, portanto, às vezes, pronto...  
(...) Foi, foi o mais difícil para mim, curiosamente foi, realmente foi. Era uma questão de 
natureza pessoal. Foi um desafio. Eu depois fui percebendo que quando não sei vou 
procurar. Quando me põem uma situação, muito raramente eu tomo logo uma decisão 
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presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Foi um desafio 

sobre ela porque às vezes não são tão lineares. Percebi que o que me vêm contar 
muitas vezes não é assim; falo com duas ou três pessoas que estão à volta da situação 
e afinal o ponto de vista não é bem aquele, há outros, e portanto comecei a perceber 
que é melhor ver o enquadramento da coisas. Com o tempo fui tomando consciência 
disso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Foi um desafio 

Delta 19 41 foi um ano difícil porque sempre era também o presidente do conselho pedagógico e a 
gestão de um conselho pedagógico levanta sempre alguma dificuldade porque, embora 
estando entre pares, eu era uma professora, são pessoas que questionam, que 
discutem (no bom sentido da palavra), e foi um pouco, talvez, a parte da gestão 
pedagógica que me colocou mais desafios. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Havia muita vontade em 
desempenhar o cargo 

Delta 04 24 No primeiro dia como presidente do Conselho Diretivo senti uma vontade enorme de 
fazer bem feito e ao mesmo tempo uma grande preocupação. Foi uma mistura de 
segurança, de vontade de querer desempenhar o cargo e, ao mesmo tempo, muitas 
preocupações, sabendo eu que ia correr muitos riscos porque era a primeira vez que ia 
desempenhar o cargo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Havia muito receio em 
falhar 

Delta 11 44 Quando começamos não temos uma visão holística da questão e quando comecei foi 
um baque, aliás tinha muito receio porque pensava que não tinha muito jeito, não era 
muito organizado e dizia à minha colega. Como é que eu vou fazer o que tu fazes, tinha 
muito medo de me enganar, fazer a distribuição dos serviço e não me enganar. Logo no 
primeiro ano enganei-me na requisição dos professores, fiz logo uma asneira. Esse 
primeiro ano foi muito marcado por este receio em cometer erros, sobretudo em coisas 
mais importantes. Por outro lado, era Presidente do Pedagógico. (..) O primeiro ano foi 
muito duro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Havia muito receio em 
falhar 

Delta 18 28 Uma das coisas em que a gente sempre tem uma lacuna muito grande é em relação à 
lei, porque não temos formação nesse âmbito, e eu não tinha nenhuma. Quer dizer, o 
meu problema era se estava a falhar nalguma coisa. (...) O mais difícil foi a parte da lei, 
de estar a cumprir ou a não cumprir, de estar a cometer alguma irregularidade, até sem 
saber. Essa era a situação que mais temia. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

511 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Havia muito receio em 
falhar 

Delta 34 27 Muito receio de me enganar, de fazer as coisas mal feitas, de não fazer aquilo que 
achávamos que devíamos fazer. Nós que nos propúnhamos fazer uma coisa fantástica, 
achávamos nós, a fazer as coisas de maneira diferente, tínhamos receio de cair naquilo 
que criticávamos aos outros. Nós estávamos de fora e só depois é que vimos que as 
coisas não são assim tão fáceis como parece à primeira vista e, por vezes, é dito. Será 
que temos professores a mais, será que temos professores a menos? Era tudo novo. O 
que vale é que ninguém nos levou as coisas a mal, mas era tudo novo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Havia uma grande 
dependência da administração 
central 

Delta 14 47 Não vou dizer grande, vou dizer total [dependêcia da administração central]. Estamos a 
falar de 2003, não está tão longe, mas naquele tempo falava-se para a Direção Regional 
e diziam-nos que tinham de perguntar a Lisboa; eram coisas que não se entendiam.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 16 40 Eu achei que não correu nada mal, na altura achei que não correu mal, achei até que 
em termos organizacionais eu tinha conseguido corresponder. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 20 46 Já passou muito tempo e é bastante difícil lembrar-me, mas creio que satisfação porque 
fiz parte de uma equipa que se candidatou para um mandato de dois anos e se me 
recandidatei é porque sentia alguma satisfação no trabalho que estava a fazer.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 

Delta 27 32 Sentia-me bem, gostei imenso, a experiência foi muito boa. Fui simultaneamente 
presidente do conselho executivo e presidente do conselho pedagógico. 
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Balanço\Positivo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 30 27 Um sinal também de satisfação, na altura, porque tinha agarrado o desafio e tinha 
conseguido atingir determinados patamares que levou a reconhecer, tanto que depois 
houve um ato eleitoral... (...) No final do ano candidato-me a presidente do Conselho 
Executivo, há outra lista também candidata, e eu ganhei com sessenta e nove vírgula 
qualquer coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 33 31 em setembro, estava tudo a postos para recomeçar com outra cara e isso é importante 
também psicologicamente. O miúdos não vinham com a mesma agressividade, 
começaram a pensar: “Espera aí que isto agora vai ser diferente.” Viram as coisas de 
outra maneira. No fim do ano tínhamos tudo pago, tínhamos as coisas organizadas e 
pusemos gestão de processos na secretaria. Tirei o balcão, fizemos aquela adaptação 
toda, sem meios financeiros e... portanto senti que tinha feito um bom trabalho. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 35 24 Fazia um balanço positivo. Continuo a defender que o órgão colegial, tem e tinha muitas 
vantagens. A partilha de conhecimentos e uma gestão partilhada é perfeita, quando os 
elementos funcionam bem tudo corre bem. Quando as coisas funcionam bem os 
resultados são positivos e o balanço é positivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 38 23 Se pudesse avaliar, fá-lo-ia talvez com um Bom menos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 42 28 Excelente. Acho que o balanço é excelente em termos pessoais e em termos da escola. 
Acho que demos grandes passos, éramos novos mas também estavam a acontecer 
muitas coisas na Educação, foi uma década muito rica mas muito tumultuosa. A escola 
entrou imediatamente em obras de ampliação. Até 1997, essa década… até 97 que foi 
quando começou a ser preparado o 115-A (ele sai em 98 mas 97 já foi um ano de 
preparação para o 115-A). Esses dois primeiros mandatos que eu fiz foram mandatos 
muito precários em termos de condições de trabalho. Hoje é a escola tecnológica, na 
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altura era a escola do lápis e do papel. Portanto, os desafios, sendo os mesmos, eram 
enfrentados de maneira diferente. Mas o balanço que faço é bastante positivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 49 29 Sentia um grande contentamento em termos conseguido devolver a confiança às 
pessoas, inclusivamente aos pais e aos alunos. Aliás já começávamos a ter problemas 
nessa área porque num meio como o nosso a escola tem um grande impacto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Positivo 

Delta 56 41 Foi muito giro. Era muito uma família, porque no fundo foi estar a montar a casa, quando 
se começa a primeira casa, não é? Éramos quinze professores a maior parte deles 
eram professores provisórios, na altura era como se chamavam, não era contratados, 
havia um ou outro que estava por destacamento. As pessoas todas muito envolvidas e a 
achar que estávamos a fazer tudo de raiz. Posso dizer que ainda há gente dessa altura 
que ainda vem aos jantares de Natal e ainda me visitam, e eu fico muito gratificada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Questionava-me sobre ter 
ido parar à gestão 

Delta 20 47 Eu era um professor, mas muito inconsciente na altura e tenho dificuldade em perceber 
como é que eu, na altura, consegui estar na gestão de uma escola. O meu filho tem 23 
anos e eu aos 22 já estava no Executivo e tenho dificuldades em ver o meu filho, se 
calhar mal, da direção de uma escola. Seria o momento politico? Não sei. (...) Sim, tudo 
era completamente diferente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Senti um grande apoio 
dos serviçoes administrativos 

Delta 23 52 havia um apoio muito forte dos serviços administrativos, que é sempre uma 
preocupação, um apoio muito, muito forte, muito leal, que contribuiu muito para a 
estabilidade dos órgãos diretivos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 

Delta 55 31 Eu continuo a achar que foi uma inconsciência pela parte do Ministério da Educação ter-
me convidado. A mim que tinha feito um curso de formação de administração escolar, 
mas isso não dá conhecimento a ninguém para gerir uma escola desta dimensão, desta 
responsabilidade, e entregaram-nos assim a escola a cinco professores, na altura, que 
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presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Ter estado na DR ajudou 
muito 

não tinham estado em lado nenhum. Tínhamos uma coisa, aí eu acho que tive alguma 
perspicácia. Todos nós tínhamos vindo da direção regional, ou seja, todos nós tínhamos 
muitos contactos de pessoas que sabiam muito. Ou seja, eu sempre que tinha alguma 
dificuldade, algo que não sabia, eu pedia. 
P.: Tinha a quem recorrer. 
Exatamente. Tinha a quem recorrer e tinha acesso direto, eu e os outros colegas. Isso 
deu-nos um estado de graça simpático para nos ajudar na escola, mesmo em situações 
em que normalmente as pessoas criticavam, protestavam e chamavam a atenção, ali 
não: “Então, coitados, eles estão a começar, estão a aprender, começaram aqui há dois 
ou três dias. Não é tão grave como isso.” 
P.: Não houve propriamente dificuldades? 
Nesse primeiro ano não houve nenhuma dificuldade. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.01 O 
primeiro ano como 
presidente\02.03.01.03. 
Balanço\Tinha muitas dúvidas 
sobre o meu trabalho 

Delta 31 40 Eu tenho sempre muitas dúvidas e esgotei-me muito. No final do dia, faço sempre, 
apesar de já serem alguns anos de hábito, questiono-me muito, tenho muitas dúvidas. 
P.: Nessa altura questionava-se? 
Muito e tinha muitas dúvidas, nessa altura mais ainda. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.01. O mais 
fácil 

Delta 31 41 E quais foram os momentos mais positivos? 
Tive muitos, foi a avaliação de desempenho da escola. Eu (...) disse à minha equipa 
“Nós vamos ser avaliados, eu quero ser avaliada” e pedimos a avaliação. Apesar de 
termos muita coisa para ser elaborada, de ainda haver muita coisa para melhorar, se 
nós não formos bem avaliados eu não me vou candidatar. Nós precisávamos de ser 
avaliados antes do processo eleitoral para diretor e fomos. Tivemos um suficiente na 
autoavaliação; sabíamos da nossa fragilidade porque a fizemos com a prata da casa, 
não tínhamos ninguém a fazer a autoavaliação. Na organização e na liderança tivemos 
Muito Bom. Nos resultados, temos uma escola com muito bons resultados, mas também 
com muito maus resultados, o que influencia e tivemos Bom. Na oferta educativa 
tivemos Bom porque não temos capacidade para alargar. Nós sentimos que já temos 
percursos alternativos no 5.º, 6.º e 7.º anos, mas não conseguimos ter CEF porque não 
conseguimos ter condições para isso; temos a oferta educativa que temos condições 
para dar. Aqui no concelho há duas escolas à nossa frente porque tiveram Bom no 
parâmetro em que nós tivemos suficiente. Para mim, esse dia foi muito bom, muito 
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significativo; o ultrapassar esse desafio, já foi há dois anos, mas foi bom. Depois foi bom 
quando as pessoas me deram os parabéns. Eu gostei, esses momentos são 
espetaculares, também é bom quando eu recebo as notas do 9.º ano e as partilho com 
os alunos. Também é bom quando... este ano os alunos de 9.º ano vieram entregar-me 
flores e um livro da Maria Veleda. São esses momentos que eu gosto, claro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\A relação com a 
escola secundária 

Delta 08 57 Essa [a relação com a escola secundária] é uma grande dificuldade. Muito sinceramente 
eu acho que esta relação não podia ser pior, o que é esquisito. Sabe, nós conseguimos 
ter melhor relação com outras escolas do que com esta escola. Posso-lhe dizer que 
relativamente a esta escola houve sempre um problema: esta escola secundária é uma 
escola deprimida, é uma escola que tem duzentos alunos e nós temos setecentos. 
Quem manda na escola tem duzentos alunos a seu cargo. Posso-lhe dizer outra coisa 
que é um bocado indicativa do que se passa aqui. Havia duas listas para o Conselho 
Executivo antes da eleição para Diretor. Uma das listas era a favor da nossa 
manutenção aqui e a outra lista que era a favor da nossa expulsão daqui.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Adaptar-me a uma 
nova função e gerir todo o trabalho 

Delta 60 23 Foi muito complicado em todos os aspetos; primeiro porque eu tinha estado como 
secretário da gestão em 75/76, quase vinte anos depois volto outra vez à gestão e fiquei 
assim numa situação “É lá, isto agora tem outro tipo de exigências.” Foi um ano muito 
confuso; éramos cinco e a nossa primeira preocupação foi entre mim, o vice, o 
secretário e os dois vogais foi dividir tarefas. A escola tinha muita gente na altura, ainda 
tínhamos dois mil alunos, eram muita confusão. Foi assim: uns ficaram com as 
instalações, outro ficou com o pessoal e eu fiquei com a parte pedagógica que é com o 
que eu normalmente fico, com isso e com os professores. Foi um ano de luta, de não ter 
férias, como não tenho tido até hoje. O grande problema da gestão e com os exames 
nacionais, no dia um de agosto ainda há recursos para a gente analisar. Quem está na 
direção tem duas semanas de férias mal contadas e depois nunca mais consegue 
recuperar as outras a que tem direito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Adaptar-me a uma 

Delta 60 24 Tinha apenas uma turma para nunca perder a ligação, até porque não sabia se ia 
continuar no processo, se me apetecia ou não. Foi um bocado complicado e posso-lhe 
dizer que cada vez que ia dar aulas é que me sentia bem porque cada vez que vinha 
para aqui, isto era um mundo de papéis. 
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nova função e gerir todo o trabalho 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Aplicar as decisões 
tomadas no Conselho Pedagógico 

Delta 29 39 Por parte dos alunos e mesmo por parte dos professores. Pois, por parte dos 
professores porque isto é muito interessante nós... Repara, tudo está decidido mas 
entre as decisões e a prática, entre o que se decide no conselho pedagógico e depois o 
que se pratica pelos professores se faz vai muito... (...) entre aquilo que se decide e 
aquilo que se aplica há todo aqui um ruído que estes aqui não vão às estruturas 
intermédias para perceber, vão aos chamados circuitos informais que já estão altamente 
alterados, não é? Eu acho que o grande problema desta escola é o problema da 
comunicação e da informação. Hoje tudo se baseia na comunicação e na informação e, 
de facto, isto é crucial. Por outro lado, as questões da escuta... Eu não tenho tempo, ou 
gostaria de ter mais tempo, para ouvir os atores e, por vezes, não tenho. Tenho de fazer 
opções e há opções gestionárias que me tiram esse tempo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Avançar com ações 
que não me convenciam 

Delta 16 41 todos os grandes problemas, difíceis, que eu tive aqui foi quando me meti em coisam 
que não acreditava muito, mas que o grupo achava que era melhor. Eu pensava: “Bom, 
se calhar sou eu que estou a ver mal e é por aqui que se tem de ir”. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Colocação de 
professores em 2004 e a avaliação 
dos professores 

Delta 11 45 tenho tido momentos difíceis, comecemos por esses para ir depois aos mais fáceis. 
Passei aqui momentos muito difíceis em 2004 com o problema da colocação de 
professores, foi talvez dos momentos de maior ansiedade e angústia, estarem os alunos 
a chegar e não ter professores para lhes pôr à frente. Igualmente comparável foi este 
ano, com as questões da avaliação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 

Delta 36 25 sou um bocadinho defensor que a autonomia se conquista, mas também temos 
limitações, é verdade que sim. Mas também me lembro de algumas coisas que a 
senhora ministra anterior nos dizia, no sentido de: “Sejam pró-ativos e criativos”. 
Portanto (...) construí-la. De facto, esta situação de por tudo e por nada estarmos a pedir 
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Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Conquistar autonomia 

conselhos, autorizações, sugestões à tutela, a única coisa que faria, normalmente, era 
passarmos uma bola sem resolver rigorosamente nada, porque do outro lado respostas 
não viriam. Portanto, sempre parti do pressuposto que, se queríamos resolver as coisas 
internamente, tínhamos que ir à procura das soluções. E foi isso que procurámos fazer 
aqui, mas apesar disso, sabemos, sentimos muitas vezes isso, essa (...) dificuldade, 
claramente essa dificuldade. Em sede de autonomia também, porque eu sei 
perfeitamente que existem algumas situações, por exemplo, que se eu for a uma 
determinada turma minha para fazer ali um determinada tipo de separação, eu não 
tenho possibilidade porque não tenho dimensão para isso, ou seja, de distribuir aqueles 
alunos pelas outras turmas; não o posso fazer porque não tenho dimensão para isso. 
Mas se eu tiver a possibilidade, aí sim, é uma questão de autonomia, se eu tiver a 
possibilidade de fazer um rearranjo, dizer: “Estes alunos agora durante um tempo, vão 
estar aqui a fazer isto.” Se isso fosse possível eu não tenho dúvidas que os meus 
resultados seriam razoavelmente diferentes. (...) [Não o faço por diciduldades] de 
legislação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Conquistar autonomia 

Delta 36 26 Outras questões que, de vez em quando, também são problemáticas para nós, têm a 
ver, de facto com a colocação de professores, em termos de gestão de recursos 
humanos. Ao nível dos professores, o modelo que nós temos funciona assim. Significa 
isto que nos são cá colocadas pessoas com determinado tipo de perfil; não ponho aqui 
em questão a qualidade das pessoas, não é isso que está em questão, agora acho é 
que cada grupo de turma, cada grupo de alunos, cada escola, tem características 
específicas e, portanto, há pessoas que se adaptam bastante bem a esse tipo de alunos 
e há quem não se adapte a esse tipo de alunos. A forma de colocação que está, que 
existe neste momento, é cega nesta matéria. 
P.: Significa que acha que um dos aspetos de autonomia, um dos aspetos importantes, 
seria também a contratação dos professores pela escola? 
Não tenho qualquer dúvida sobre isso, qualquer dúvida sobre isso. Aliás penso que... eu 
acho que politicamente não irá acontecer, mas que seria um salto qualitativo 
extraordinário, isso seria. 
P.: Ou seja, a contratação direta? 
A contratação direta, sim. As regras que viessem a ser definidas teriam de ser de 
transparência, tudo certo; agora, eu não tenho dúvidas nenhumas de que para a 
necessidade que eu tenho em relação a algumas turmas que tenho, eu não tenho 
dúvidas nenhumas de que as pessoas que lá deveriam estar seriam outras que não as 
que tenho e que já tive. Tudo deve encaixar tipo um puzzle e, portanto, nós não temos 
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que ser necessariamente maus em todo o lado ou bons em todo o lado, as 
circunstâncias é que permitem esse tipo de encaixe, esse tipo de autonomia. Digamos, 
que iria permitir ah... 
P.: Ia ser uma mais valia para a escola? 
Uma mais valia para a escola; isso para mim é indiscutível. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Dar resposta a 
dificuldades sociais dos alunos 

Delta 36 27 Temos muitos momentos em que sentimos uma impotência total em relação a uma série 
de situações. (...) Por exemplo, da incapacidade de resolver situações apresentadas por 
alunos (...), de natureza familiar gravíssimas, situações de condições económicas de 
alguns dos nossos alunos complicadíssimas. Nós estamos numa área, numa zona muito 
complicada. As pessoas especialmente não se aperceberão do quão complicado isto é 
mas, só para lhe dizer, muitos dos nossos alunos, se pudessem, saíam da escola à 
noite, não iam para casa, preferem estar aqui do que ir para casa. Isto revela alguma 
outra coisa também. (...) Esta [incapacidade], em concreto, é mais falta de recursos 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Gerir alguns conflitos 

Delta 49 30 talvez, um ou outro problemazito que surgia um conflito com as famílias porque eu 
sempre quis preservar a imagem da escola.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Gerir as fações 
dentro da escola 

Delta 14 48 Os colegas que perderam as eleições juntaram-se à Assembleia e acharam que a 
melhor maneira de bloquear o nosso programa era ter uma Assembleia débil, quer do 
ponto de vista das suas competências intelectuais, quer das profissionais e posicionou-
se de uma foram inquiridora. (...) Mas aquilo estava tudo planeado, um dia até o 
presidente levou a ata toda feita e eu levantei-me e vim-me embora, deixei-o a falar 
sozinho. Deixei de ir às Assembleias. Eles apoiaram as contestações da secretaria e, na 
altura, até da cozinha. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 

Delta 16 42 O grande mal, eu senti isso na escola que se integrou com a nossa, é que havia um 
grupo que liderava a escola e que manipulava, entre aspas, a direção da escola. (...) De 
lá, vem este mesmo grupo mais três eminências pardas que estavam ali e me 
ameaçavam: “Olha que eu quero ter um dia livre, olha que eu...” Era assim, olha que 
não sei quê. Vinham assim com um ar e vieram sempre assim grupos e grupos dessas 
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preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Gerir as fações 
dentro da escola 

pessoas perguntar coisas. A determinada altura eu pensei “Então eu sou a presidente 
da escola e estou aqui numa posição quase de subalterna destas pessoas que vêm aqui 
para me avaliarem? Bem, mas o que é isto, no fundo eles vãos ser professores aqui da 
escola”. (...) Havia lá um conjunto de pessoas que influenciava as decisões fortemente e 
às vezes as coisas corriam mal porque quem estava à frente dessa escola ficava 
entalado. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Gerir as fações 
dentro da escola 

Delta 53 27 havia muitas fações dentro da escola que se mantinham, o que não é muito salutar. 
Esse ano não foi fácil, realmente. Foi um ano a seguir à tal nomeação quase política, 
pode-se dizer porque não resultou da nomeação de nenhuma das direções que estavam 
em funções. Era um colega ativo politicamente e que por acaso tinha acabado de perder 
as eleições connosco um ano antes aqui na escola depois consegue, por nomeação, 
chegar aqui. Deixou (...) marcas. Foi um ano complicado porque tive de inverter toda 
essa situação. No final do ano penso que consegui e no final do ano a escola manteve-
se pacificada, o que não quer dizer que haja acordo em todas as decisões, mas a 
escola manteve-se pacificada e as pessoa passaram todas até a estar mais disponíveis. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Gerir as obras em 
curso 

Delta 56 42 O mais difícil foi gerir as obras, mas pronto, o colega que faz equipa comigo, tem 
formação em arquitetura e acabou por tudo ser agilizado nesse aspeto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Gerir o excesso de 
burocracia 

Delta 33 32 É muito difícil ter novos objetivos com tanta, com tanta burocracia. É mesmo com tanta 
burrocracia que existe à nossa volta e com isso uma pessoa começa a sentir-se 
apertada. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 

Delta 54 24 Nos últimos seis anos, sinto o peso. Sinto um peso de não ter férias, sinto o peso de, 
como é que hei de dizer?... de muita burocracia e pouco tempo para os miúdos. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

520 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Gerir o excesso de 
burocracia 

Enquanto a minha gestão era muito próxima com os miúdos, eu ouvia-os, andava pelos 
corredores, falava com eles, entrava em sala de aula, brincava com eles no recreio, de 
há seis anos para cá, sinto o peso de ter muita atividade burocrática ligada ao papel, 
ligada à estatística, pouco entrosamento com os garotos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Gerir os professores 

Delta 32 26 O mais difícil foi gerir professores, é lógico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Mudar hábitos 
adquiridos 

Delta 59 30 ouvi coisas que me deixaram profundamente, profundamente... (...) chocado. Por 
exemplo, na mesma sala de professores, haver mesa para os professores do 2.º ciclo e 
um espaço para os do 3.º; nas reuniões do conselho de disciplina, mal começavam já 
havia colegas a dizer: “Eu vou-me embora, eu isso não faço.”. Eu não vinha com essa 
cultura e fiquei impressionado com aquilo, foi terrível a minha adaptação. Quando fui 
convidado, eu disse: “Não, ainda bem que eu vou ser convidado porque vou construir 
uma escola de raiz e portanto, vamos matriciar um conjunto de princípios profissionais e 
de valores”. O que é que acontece, gostaria de ter sido eu a escolher, como escolhi a 
minha equipa inicialmente, as pessoas, mas não pude. Então, quando vieram para aqui, 
vieram pessoas, como isto era uma zona perto da capital do distrito, por concurso, gente 
interessada, gente já com muitos anos, outros nem tanto, mas todas com vivências de 
escolas com organizações distintas. E isto foi um grande choque, há várias formas de 
classificar isto, uns diziam que eu era um ditador, outros... O que eu estabeleci foram 
linhas muito rígidas para as pessoas fazerem a assunção dum conjunto de princípios. 
Um exemplo: era prática das pessoas trocarem as aulas sem dar cavaco a ninguém, só 
informavam o funcionário. Isso não podia ser e começámos a entrar em conflito; outras 
pessoas diziam “Olhe mude-me isto aqui estes quadros não estão bem, ponha-me os 
quadros para aí”, havia isto; ou as pessoas quando eram convocadas para uma reunião 
entendiam que não deviam vir ou que esse assunto não era interessante. Nas outras 
escolas era assim e aqui foi completamente diferente, mas custou a inculcar. Quer dizer, 
as reuniões tinham que ter uma certa eficácia, e as pessoas não estavam habituadas, 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

521 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

quer dizer, tivémos que ter outra atitude. Por exemplo: chegar à reprografia e dizer: 
“Olhe, tire-me cópias”, “Não, não essas cópias são para quê?”. Havia aqui uma de uma 
gestão de recursos com eficácia e com eficiência, e acordo com determinados objetivos 
e foi muito difícil, foi um choque muito difícil. Mas a verdade é que depois fomos 
conseguindo, nada se faz sem o sentido coletivista da coisa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\O processo de 
eleição para diretora 

Delta 31 42 O mais difícil foi a minha eleição para diretora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\O processo de 
eleição para diretora 

Delta 31 43 eu achei que o processo não é objetivo, achei que é humilhante. Eu, na altura, chamei a 
escola de arena política. (...) Senti porque o meu curriculum andou aí nas mãos dos 
outros, andou mesmo; o curriculum e o meu projeto andou no café. Apesar de sentir 
orgulho no curriculum que tenho, eu acho que isto não é processo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\O processo de fusão 
com outra escola 

Delta 16 43 A fusão com a outra escola foi muito difícil porque apesar de nós sermos a escola que 
ficou porque a outra desapareceu fisicamente. (...) Aliás era uma escola que se dava ao 
luxo de escolher alunos e tinham os melhores alunos (...). Isto fazia com que os 
professores também se achassem os melhores. (...) O que aconteceu foi que esses 
professores obtinham bons resultados porque tinham uma boa matéria prima pela 
frente. Aquilo funcionava quase como um colégio, com pessoas que tinham todas as 
condições. Portanto, negociar a fusão foi muito difícil porque eles também não queriam 
perder esse estatuto, como é óbvio. (...) Bem, esse era um lado da questão, o outro era 
o lado pedagógico, as decisões de natureza pedagógica: critérios de avaliação de 
escola, o projeto educativo. Aí a linguagem mudou porque a nossa linguagem era uma e 
a deles era outra. Ora tivemos de encontrar uma terceira linguagem, o meio-termo entre 
as duas. Eles eram a escola de elite e nós éramos mais a escola integradora que 
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recebia aquele "desgraçadinho" que não tinha mais nenhum sítio para onde ir e nós o 
recebíamos. Aceitávamos todos os que tinham direito à educação e a outra escola não 
fazia nada disso. Isso foi difícil. Esses dois anos foram muito tensos, sobretudo porque 
as pessoas vinham muito desconfiadas. Quem é esta novata? Ainda hoje, do quadro de 
escola ainda continuo a ser dos mais novos. Também houve muita gente que não veio 
para aqui, uns logo no primeiro ano por causa de condições especiais no concurso e 
depois outros que saíram nos anos seguintes. Os que ficaram estão perfeitamente 
integrados e hoje eu já não sinto nada disso. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Tomar decisões que 
vão desagradar 

Delta 16 44 O mais difícil é tomar aquelas decisões que sei, à partida, que vão desagradar às 
pessoas, ou seja, quando as pessoas vão ter aquilo que não querem; em termos da 
distribuição do serviço ou em termos de horário. Eu tenho muita dificuldade nesse 
confronto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.01 
Dificuldades\Um acidente fatal 

Delta 53 28 O momento mais difícil, bem sei que foi particular e que dificilmente se voltará a repetir 
mas que foi muito, muito difícil, porque mexeu comigo enquanto pessoa e considero 
aquilo uma tragédia. Foi um dia em que morreram um funcionário e três alunos do 
agrupamento, foi mesmo o mais difícil de todos. O agrupamento não teve nada a ver 
com a situação mas nesse mesmo dia um aluno faleceu num acidente de viação à 
entrada da vila e uma funcionária e os seus dois filhos, alunos do agrupamento, 
faleceram também num acidente de viação. Foi algo muito, muito trágico e mexeu muito 
com o agrupamento. Tive de pedir apoio psicológico para as turmas envolvidas e 
refletiu-se durante esse ano. Essa foi a parte mais difícil. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.02 
Desafios\A questão relacional, 
principalmente com os professores 

Delta 29 40 O principal desafio foi realmente as questões relacionais, nomeadamente com os 
professores. Isso foi o mais complicado. Não sei se me estou a fazer entender, foi o 
mais exigente. Humm, o construir a escola foi o mais exigente, foi um grande desafio. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.02 
Desafios\Contactar com as 
pessoas 

Delta 34 28 os desafios que nos põem. É o contacto com as pessoas, o falar com elas, é o achar 
que estamos a fazer bem as coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.02 
Desafios\Continuar a resolver 
problemas 

Delta 49 31 Foram precisamente os de resolver problemas. Como sou um bocado poperiano, gosto 
de resolver problemas. Dizia o Popper que “Tudo o que vive procura resolver 
problemas” e eu tenho essa ideia na cabeça. Quando resolvo ou ajudo as pessoas a 
resolver um problema fico muito satisfeito, são esse os melhores momentos. É um 
pouco isso que me traz aqui porque gosto muito das pessoas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.02 
Desafios\Continuar a resolver 
problemas 

Delta 57 38 Se me perguntar, ao nível de liderança, quais são os pontos fracos, são precisamente 
são aqueles em que eu gostaria mais de investir, que é a parte de contacto direto. Os 
funcionários são as pessoas com quem eu mais tenho; e os professores também, mas 
não todos. Isso aí é uma lacuna que me desagrada e que tem vindo a piorar. (...) A 
burocracia tem aumentado de tal maneira que, cada vez mais, me sinto às vezes, um 
bocado, um bocado... [desiludida]. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.02 
Desafios\Envolver todas as 
pessoas 

Delta 08 58 as pessoas são todas diferentes, existem de facto um grande conjunto de profissionais e 
de atitudes e aquilo que é interessante e desafiante nestes órgãos é nós podermos 
dirigir o destino das escolas, mas com base no princípio da contribuição de todos. Caso 
contrário é como nas ditaduras e está condenada ao fracasso.  
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.02 
Desafios\Melhorar a fama da 
escola 

Delta 54 25 Tenho aqui um problema grande em termos do 1.º ciclo porque tenho uma escola com 
má fama. E porquê? Porque tinha muitos miúdos de origem cigana, e muitos miúdos 
oriundos de famílias dos tendeiros. Por isso, criou uma má fama e criar má fama é fácil, 
depois recuperar é difícil. Mesmo assim já estamos a conseguir alguma população 
diversificada em termos de alunos, mas é tudo muito lento e depois é uma escola que 
tem uma faixa grande do corpo docente que é instável, não é efetivo da escola e tudo 
isso faz a necessidade de se criar uma linha condutora, de haver uma alteração. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.02 
Desafios\Ter um plano ofiial de 
contabilidade 

Delta 43 9 Não temos ainda o plano oficial de contabilidade para a Educação, implementado na 
nossa escola; ainda nenhuma escola do país o conseguiu implementar, isto ficou pelo 
caminho mas ainda não perdi a esperança de o conseguir e tenho a certeza de que o 
iremos concretizar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.02 
Desafios\Voltar nos níveis 
anteriores 

Delta 48 29 este ano foi um ano de regressão, nós já trabalhávamos em círculos de melhoria. 
Fazíamos uma avaliação, definíamos pontos fortes  e fracos, definíamos objetivos e 
avançávamos. Isto parecendo que não, envolve as pessoas trabalhar desta maneira, 
fazemo-lo há cinco ou seis anos. Este ano tive uma surpresa. Nós temos os objetivos 
quantificados porque assim é uma forma de os trabalhar e trabalhávamos por ciclos de 
melhoria. De repente surge uma situação com que se toda a gente se identificava e que 
se tornou ameaçadora, ou seja, se no projeto educativo está que eu vou conseguir 
noventa por cento de sucesso e depois vão medir o meu sucesso pessoal pelo sucesso 
da organização, isso é ameaçador para mim. Isso regrediu e já ninguém quer criar 
objetivos muito ambiciosos, as pessoas retraíram-se. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.03 
Preocupações 

Delta 09 47 Há dias que a gente passa aqui que são gratificantes e outros que não, que nos deixam 
a pensar se realmente estamos a fazer o que deveríamos fazer. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.03 
Preocupações 

Delta 19 42 de acordo com as regras do decreto-lei 75 o diretor deve ser uma pessoa que já tenha 
tido um mandato completo... ora as pessoas que aqui têm um mandato completo são as 
pessoas que aqui estão comigo ou são outros que têm tanto tempo de serviço que nem 
por sombras querem vir para cá, ou seja, vai, provavelmente, criar-se um vazio. Quer 
dizer, a única coisa que me preocupa é esse aspeto. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.03 
Preocupações 

Delta 41 28 Uma das coisas que, aliás, mais me preocupa atualmente, é a que tem maior 
relevância, é a escola em termos do edifício escolar porque estamos a falar dum edíficio 
que foi estruturado para um tempo de vida aproximadamente de oito a dez anos e que 
está com ah quase trinta e três anos aproximadamente. (...) Não dá resposta porque isto 
afeta o próprio funcionamento pedagógico da escola. Um coisa tão simples quanto isto: 
quando foi feita a obra da bilioteca e do centro de recursos da escola, o espaço 
encontrado foi um primeiro andar. Hoje em dia se eu tenho que ter acessibilidade lá, não 
tem. Alguém tem que levar a cadeira de rodas do miúdo até aqui, carregar com o miúdo 
lá para cima e depois trazer o miúdo para baixo. É pá! A escola tem quase metade das 
salas no primeiro andar ah e o que se tem de fazer, permanentemente, quando há surge 
uma situação de um miúdo que teve um acidente ou uma coisa qualquer é, estar a 
transferir as turmas de cima para baixo e é uma confusão. A estrutura que nós temos 
aqui na escola, a estrutura onde se desenvolvem as atividades de apoio educativo e o 
novo centro de inovação e aprendizagem onde se faz a parte do trabalho de pesquisa, 
trabalhos em grupos com micro-gabinetes com apoio individualizado a grupos de 
alunos, apoio individualizado a alunos, foi uma estrutura que  nós criámos. Foi no 
âmbito dum do desenvolvimento de um projeto Comenius que terminou o ano passado e 
do qual eu fui coordenador, que tinha precisamente a ver com a implementação de 
mecanismos de tuteria e apoio individualizado a alunos e que nós desenvolvemos em 
parceria com uma escola sueca e outra romena e que levou-nos à criação daquele 
espaço. Uma das coisas que, que eu tenho pena é que aquele espaço que deveria... 
aliás quando o diretor da parque escolar veio visitar a escola, a primeira coisa que ele 
disse foi: “Este espaço devia estar junto da biblioteca.” “Pois é, mas agora como é que 
eu mudo um espaço que está na outra ponta da escola, como é que eu mudo para ali?”. 
Quer dizer eu, eu não tenho hipótese. Depois é a climatização das salas que é 
horrorosa e depois eu tenho feito um esforço, dentro do limite orçamental que me é 
permitido, que é a tal situação dos quatro, cinco mil euros por ano ah para ir adquirindo. 
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Quando eu cheguei aqui não havia uma única sala com ar condicionado. (...) Aliás o Sr. 
Diretor Regional, numa das últimas coisas que falámos por causa da questão da 
intervenção do parque escolar, ele disse-me assim: “Mas tem a consciência de que se a 
escola for intervencionada pelo parque escolar, vai-se colocar o problema da rede”. Era 
a questão da fusão e eu disse-lhe: “Sr. Diretor, a mim não me interessa se fico como 
diretor ou sub-diretor, se eu não fico como nada, se vou para professor, não me 
interessa nada, o que me interessa é que a minha escola tenha boas condições para os 
alunos”. Eu não estou agarrado ao poder, eu quando vim para a gestão foi no sentido de 
servir a minha escola e se a melhor maneira de eu servir a minha escola for eu ceder a 
gestão para que a escola possa ser uma escola nova... Não estou nem aí, não estou 
nem aí. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.02. 
Dificuldades, desafios e 
preocupações\02.03.02.02.03 
Preocupações 

Delta 41 29 Não estou nem aí. O que eu sinto é que a minha escola tem que ter condições. Eu não 
posso  ter miúdos que constantemente no pino do inverno, isto são zonas de amplitude 
térmica elevadíssimas, estamos a falar de amplitudes térmicas que chegam a atingir 
muito próximo dos cinquenta graus, ao longo do ano. Quer dizer, desde, desde menos 
quatro, menos cinco no inverno até aos quarenta e cinco, quarenta e oito no verão, 
estamos a falar de amplitudes térmicas que são  arrasadoras. Eu não posso deixar de 
ter um edíficio que não tenha o mínimo de qualidade de climatização. Quer dizer, eu não 
tenho vidros duplos nas janelas das salas. Os meus sistemas de aquecimento, isto é 
incrível, quando eu entrei para aqui era um aquecedor e radiador de dois mil watts 
agarrado a uma parede que nem motor de convexão tinha. Os miúdos vinham para as 
salas de aula e alguns deles pediam ao professor para trazer cobertores. Quer dizer... 
não se consegue trabalhar assim. Os resultados que a nossa escola tem obtido e temos 
obtido, apesar disso, excelentes resultados nomeadamente em termos de entradas na 
universidade e muitos bons alunos da escola secundária que se têm projetado, o que 
penso é que se nós nestas condições conseguimos fazer isto, se tivessemos condições 
de jeito o que é que nós não faziamos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\É necessário ter uma 
grande capacidade de ouvir 

Delta 59 31 A liderança, para se fazer, é muito importante no quadro motivacional, sobretudo no 
sentido exemplificador, de capacidade de ouvir, de conseguir que as pessoas façam, de 
acolhimento até, e de criar condições para. Mas para isso é preciso que as pessoas se 
sintam nas grandes finalidades da organização e muitas vezes não é isso muito comum. 
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 02 66 o que se exige a um responsável por uma escola não tem nada a ver com aquilo que se 
exigia antes, isto é, as competências que nós temos delegadas, tudo se complicou (...) 
Em termos do que é a gestão duma escola, as exigências em termos de contratação 
pública, as exigências em termos de contratos públicos de aquisição de serviços, quer 
dizer, tudo aquilo, a utilização de plataformas para compras, portanto, tudo isto 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 02 67 Eu acho que estes últimos anos, em que eu estou agora, não se podem comparar com 
os primeiros. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 06 35 Eu recordo-me, em tempos que já lá vão, quando era presidente do conselho diretivo, 
tinha uma parte do dia para ler o jornal. Já há muito tempo que essa prática de ler o 
jornal acabou. A verdade é que, atualmente, há um incremento muito forte de trabalho 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 09 48 nestes últimos anos, ninguém pode dizer que a experiência para trás pode ter servido. 
Bem, lidar com as pessoas, esse tipo de experiência de lidar com as situações sim, mas 
o trabalho prático todos os anos tem sido diferente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 10 47 A maior parte dos dias no Agrupamento, com esta dimensão, faz-se em tensão, 
trabalha-se em tensão, coisa que não acontecia há seis ou sete anos atrás. Os 
Agrupamentos trouxeram uma complexidade tremenda à organização escolar e foi 
preciso criar muitas regras e muita disciplina, impor muita disciplina, fazer muita 
negociação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 

Delta 17 48 naquele espaço de quatro anos, mudaram muito menos do que mudam agora num 
espaço de quatro anos 
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conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 19 43 a minha atuação na escola nos primeiros mandatos como vogal, mas mesmo como 
presidente em 1990, não tem nada a ver com o que é hoje. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 19 44 Estes últimos anos têm sido duros. Este ano, por exemplo, para além de tudo o mais, 
temos a questão das obras de requalificação da escola, há uma pressão constante 
sobre os elementos da gestão, tudo aquilo com que lidamos, não nos dá espaço para 
termos assim a nossa vida mais liberta. Eu posso dizer que gozei seis dias de férias, e 
já não sei quantos dias de férias eu perdi aqui na escola ao longo destes anos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 20 48 a minha ideia é a de que o presidente, até independentemente do seu empenho, é o 
elemento com mais responsabilidade, com mais trabalho. No momento, o cargo só por 
si tem uma força adicional e uma carga de trabalho... 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

Delta 47 19 uma carga enorme de responsabilidade porque a gestão de hoje em dia não tem nada a 
ver com a gestão de há vinte anos atrás, ou seja, a responsabilidade é muito maior, 
mesmo em termos administrativos as coisas são cada vez mais complicadas e tudo está 
à nossa responsabilidade. Neste momento é muito importante rodearmo-nos das 
pessoas certas, as coisas têm de funcionar muito mais na base da confiança porque 
não dá para acompanhar tudo o que se passa, é impossível. Mesmo assim, eu desde 
que vim para aqui não consigo tirar fins de semana, o que tem os seus custos, há 
sempre pessoas a telefonar-me. Acho que tenho que mudar para cá a casa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 

Delta 60 25 Hoje é mais do que na época, também hoje mais facilitado porque temos os meios 
informáticos. Quer queiramos, quer não, temos muito trabalho mas também temos 
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conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Há uma grande diferença 
desde há uns anos para cá 

meios melhores do que tínhamos na altura e a escola hoje, não há dúvida 
absolutamente nenhuma, quem disser o contrário está a dizer falsidades, é mais 
problemática a nível de documentos, mas é mais eficaz. Nós queremos uma coisa de há 
dois anos e eu vou buscá-la informaticamente, é muito mais fácil. Eu posso-lhe dizer 
que no primeiro ano, quando cheguei a esta escola fiz os horários, já tinha muita 
experiência em fazer horários, tínhamos os lençóis na parede, em papel quadriculado, 
um a ditar salas e outro a não sei quê. Hoje teu tenho um programa que comprei um 
1997 à Cardita, na altura custou setecentos contos, é o programa que tenho hoje e que 
pago uma licença anual de quatrocentos euros; não temos o gold visto que a escola tem 
muita experiência na área da informática e não precisa. É um programa que faz 
horários, depois de lançarmos os dados os horários carrega-se no botão e os horários 
estão feitos. Faz tudo, hoje em dia já há muita gente que usa este programa a nível 
nacional e foi isso que nos valeu. A escola vai-se valendo de meios de software e de 
hardware que nos vai possibilitando. Reconheço que os primeiros anos de vida na 
direção que uma escola... era mais calmo no sentido de que as coisas se faziam mais 
paulatinamente. Havia muito papel , mas hoje em dia as coisas são todas para ontem 
porque os meios informáticos nos aceleram o processo. Antigamente eu recebia um 
ofício e estava que tempos ali para responde. Hoje não recebo um diário da república, a 
seguir recebe dois, três, quatro, cinco mails e encharcamo-nos... Não há dia nenhum 
que eu não abra o meu computador, quer seja o mail institucional, que seja outro, nós 
temos dezenas centenas de documentos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Não senti grande diferença 
ao passar a presidente 

Delta 01 31 Não senti muito a diferença porque eu já vinha trabalhando com a anterior Presidente 
como Vice-Presidente. Nos últimos já digamos que era Vice-Presidente, mas já tinha 
muito peso em cima, porque a colega estava à beira da reforma, portanto já tinha muitos 
anos disto, já deixava assim as coisas todas nas minhas mãos. E portanto apesar de, 
digamos que apesar de ter assumido novas funções não estranhei muito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Não senti grande diferença 
ao passar a presidente 

Delta 01 32 Já fazia tudo aquilo que se tinha que fazer. No fundo mudámos a equipa. Foi mudar a 
equipa e continuar a trabalhar a equipa, e pouco mais (...)  
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Não senti grande diferença 
ao passar a presidente 

Delta 09 49 quando fui para presidente, ainda mais apoiado pelos colegas, eu sempre os ouvi e 
continuei a fazer sempre o mesmo trabalho, só que era eu que assinava, que era a cara 
da gestão 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Não senti grande diferença 
ao passar a presidente 

Delta 11 46 Eu sinceramente no dia a dia não vejo muita diferenças entre o cargo do Diretor e o do 
Presidente do Executivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Não senti grande diferença 
ao passar a presidente 

Delta 11 47 do trabalho, da quantidade de trabalho, do que eu faço não há grande diferença. Está 
bem, eu posso nomear as pessoas, mas eu faço um referendo nos departamentos para 
saber quem é que as pessoas gostariam de ver à frente deles, claro que depois vou lá 
pela competência. Quer dizer, se a pessoa tem uma visão da liderança que não é 
autoritária, tanto faz funcionar por eleição, mais alargada ou mais próxima. Não vejo 
grande diferença. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Não senti grande diferença 
ao passar a presidente 

Delta 15 40 É interessante porque (...) as pessoas que me incentivaram já tinham estado no 
conselho diretivo anterior e eram muito ligadas à escola. Nós trabalhávamos aqui 
mesmo em grupo e não senti isso, de ser presidente, não senti esse peso; como 
trabalhávamos mesmo em grupo, havia uma interajuda tão grande que nunca senti 
isso,. Acho até que foi isso que me fez entrar nesta atividade e nunca mais sair, porque 
se os primeiros anos não tivessem sido uma experiência boa, provavelmente, teria 
saído. (...) Foi de tal maneira positivo que continuei. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Não senti grande diferença 
ao passar a presidente 

Delta 17 49 Eu não senti grande diferença em relação a quando eu cá estive quatro anos antes 
como vice-presidente. Porquê? Porque, se calhar, aquilo onde eu mexia era-me familiar, 
muitas das coisas, que se calhar tinham sido lançadas quando eu lá estive ainda 
estavam. (...) Eu penso que sim, [a transição] foi fácil. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 56 43 se nós estivéssemos aqui pelo dinheiro, não fazíamos isto. O trabalho que se faz, as 
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ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\O suplemento 
remuneratório é escasso 

horas que me dão... Não tenho dúvidas nenhumas que um gestor de uma empresa, 
mesmo das empresas públicas ganha muito dinheiro e fazem um trabalho que em nada 
é mais, ou pelo menos, valorizado, menos cansativo, menos desgastante do que nós 
aqui. Agora se uma pessoa optasse por esta carreira por dinheiro não era professor, era 
outra coisa qualquer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Ser Diretor é diferente 

Delta 01 33 A questão é a mesma quando me perguntam qual foi a diferença em passar a ser 
Diretor. Também não senti muito. Apesar das responsabilidades agora estarem só 
concentradas numa pessoa, na altura era no órgão, era no Conselho Executivo. 
Aparentemente não senti, mas toda a gente sabe que institucionalmente as 
responsabilidades são outras. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.03. Análise da 
função\Ser Diretor é diferente 

Delta 11 48 eu tenho notado que agora as pessoas olham para o Diretor de uma forma mais 
distante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. Balanço\É 
uma função muito exigente 

Delta 04 25 esta função deita abaixo uma pessoa, é muito exigente. A parte emocional exige uma 
capacidade de controle muito grande.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. Balanço\É 
uma função muito exigente 

Delta 08 59 O que eu lhe posso dizer é que isto para mim tem sido uma tarefa difícil, uma tarefa de 
alguma forma, não digo penosa porque eu gosto muito daquilo que faço, mas é uma 
tarefa exigente. É uma tarefa que exige um nível de organização muito grande e eu 
tenho algumas carências organizativas na minha pessoa, de forma que, sobre esse 
ponto de vista, é uma tarefa às vezes até penosa.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. Balanço\É 
uma função muito exigente 

Delta 18 29 Agora não é fácil de estar na gestão. Um Diretor que queira ser sério, honesto e fazer o 
seu trabalho, perde muitas horas da sua vida. Tem que tirar horas. Não há horário para 
o Diretor. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 

Delta 19 45 Eu acho que estou há demasiado tempo nisto (...) Não estou a dizer que isto é negativo 
para a escola, mas é bom que as coisas se renovem, como em todo o lado, e pessoas 
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conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Estou há demasiado 
tempo nesta função 

que tragam ideias novas; podem trazer outras visões, enfim… 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Estou insatisfeito 

Delta 10 48 Estou insatisfeito. (..) Por continuar a ver alunos a reprovar e continuar a haver alunos a 
sair do sistema sem eu os conseguir segurar. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Estou insatisfeito 

Delta 19 46 Não tenho uma opinião formada, não é uma questão de modéstia. Tenho sempre a 
sensação que poderia ter feito muito mais do que aquilo que fiz e o sentimento maior 
que tenho, no meio disto tudo, é um bocado de frustração, especialmente em torno da 
administração. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Não há nada que marque 

Delta 01 34 não tenho nada que marque, aliás não tenho momentos que marquem nem pela positiva 
nem pela negativa, não tive... A única parte complicada que eu tive nestes anos todos 
na gestão foi realmente a parte da avaliação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Não há nada que marque 

Delta 01 35 Vejo a função da mesma maneira. É uma função que tem que ser exercida, alguém tem 
que fazer. A escola tem que ter um órgão de gestão. Eu estou cá, se não estivesse eu 
estava outro ou outra. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 01 36 O balanço é positivo. Eu acho que eu não estou aqui obrigado, portanto se tivesse feito 
um balanço negativo já não estava cá. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 

Delta 03 36 O balanço que eu faço, ao nível pessoal e profissional,  foi gratificante, isto é uma 
segunda casa 
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atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 04 26 estive a desempenhar um cargo que sempre desejei e quis. Nunca fui obrigado e, 
mesmo nos momentos de grande angústia e cansaço, sempre disse aos meus colegas 
que estou aqui porque quis, porque me candidatei, não sou um pobre desgraçado, isto é 
muito difícil. Não! Eu ao querer este desafio sabia que tinha de passar por esses 
momentos. Acima de tudo eu gosto muito de trabalhar, gosto muito dos meus colegas, 
gosto de desempenhar este cargo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 05 32 É um balanço muito positivo porque, digamos que as metas que eu defini para aquilo 
que eu pretendia atingir, não é? Embora eu não dissesse assim: “Atingi 100% das 
metas.” Não, é impossível, até por causa da quantidade de problemas, de fatores 
externos que temos vivido nestes últimos tempos, não é? Mas tem sido um balanço 
bastante positivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 06 36 Esta escola não atingiu ainda tudo aquilo que eu queria; ainda bem porque tenho 
espaço para continuar a lutar. Eu penso que cumpri o meu papel ao longo destes ano 
todos e tenho por isso uma leitura positiva. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 08 60 Eu acho que tem sido muito interessante este trabalho, eu estou a gostar muito do 
trabalho que faço, mas é um trabalho com engulhos, alguns dos quais eu me vejo... (...) 
São desafios muito grandes. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 09 50 Para mim, pessoalmente, como pessoa, como profissional, tem sido muito gratificante. 
Aprendi muito neste últimos anos, tenho uma visão bastante diferente do que se faz nas 
escolas do que quando estava a dar aulas. Eu acho que é importante as pessoas 
passarem pelo outro lado e eu até acho que quando voltar a dar aulas vou ser melhor 
profissional por causa disto. Agora tenho uma visão diferente dos problemas da escola, 
não é a visão só da sala de aula e do aluno não saber isto ou aquilo. Aprendi bastante e 
continua a aprender todos os dias, com os colegas, com os funcionários e com os 
alunos 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 09 51 Em termos da escola eu também me sinto orgulhoso disso. Eu quando peguei nesta 
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ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

escola... O que temos tentado mudar nesta escola é um pouco da sua fama, da visão 
que as pessoas lá fora tinham da escola. A escola tinha um ar de ser uma escola 
problemática, uma escola com muita violência, indisciplina, droga, essas coisas todas. 
As drogas, eu não posso dizer que não estão presentes em quase todas as escolas. É 
capaz de aparecer um aluno ou outro. Tráfego eu não acredito que haja, mas qua haja 
alunos que consumam é quase impossível dizer que não, em lugar nenhum. Mas o 
modo como as pessoas olhavam a escola, os pais olhavam a escola, muitos optavam 
pelo tal particular. A escola tinha uma fama e nós temos conseguido acabar com ela. 
Nós temos investido muito na publicidade da nossa escola (...) em mostrar lá fora aquilo 
que se faz aqui dentro porque às vezes os pais lá fora não veem o que se faz aqui 
dentro. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 10 49 Quando a escola já está a entrar naquilo a que eu chamo a velocidade de cruzeiro, 
quando os alunos e os professores já estão estabilizados, os horários já estão 
estabilizados é tremendamente gratificante, embora haja sempre muito que fazer. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 12 42 o objetivo base que eu me propus para a escola e que os colegas queriam que eu 
resolvesse: a manutenção e crescimento do número de alunos, foi conseguido. 
Andavam colegas com medo de terem que ir para fora, para algum destacamento por 
ausência de componente letiva, mas nós resolvemos isso nos três anos e agora 
estamos a crescer um pouco, a natalidade não ajuda, e ainda esta ano vamos crescer 
mais dez ou vinte alunos. Paralelamente a isso quisemos que a escola fosse avaliada 
externamente. Os resultados da avaliação externa não foram os máximos, mas é um 
ponto de partida porque a escola nunca tinha sido avaliada, nem internamente, nem 
externamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 12 43 O nosso projeto educativo tinha doze anos, tinha sido atualizado no meu primeiro 
mandato, o regulamento interno foi atualizado nesse mandato, o projeto curricular de 
escola não existia e foi realizado nesse mandato. Ou seja, havia toda uma parte de 
organização e gestão que estava por fazer e foi toda feita nesse mandato.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 

Delta 13 62 eu sempre tive o bichinho da gestão e gostava daquilo, e gosto; ainda hoje gosto muito 
porque senão não estava aqui. 
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atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 13 63 A coisa fundamental que eu fiz no meio disto tudo foi tentar congregar um grupo de 
pessoas, que até hoje nunca me falharam no trabalho que se desenvolve na escola, e 
que conseguimos modificar a escola em muitos aspetos. A escola enquanto tal, não a 
escola esta, a Escola enquanto tal, se calhar conseguimos trazer mais valias para a 
Escola, conseguimos trabalhar duma forma diferente na escola e nós fomos pioneiros, 
desafiados na altura pela tutela, quer no início, quer depois em gestão flexível de 
currículo, aparecem projetos. Olhe, ainda não se falava nas atividades extra curriculares 
ou de enriquecimento curricular no 1º ciclo e nós tivemos aqui oito anos de atividades 
de enriquecimento curricular, quando a tutela nem sonhava pô-las cá, e acabámos com 
elas por falta de espaço e de recursos humanos no ano anterior a elas serem 
implementadas oficialmente para todas as escolas. Para nosso lamento a escola sede 
este ano agora não as tem porque não tem espaço e os miúdos vão para os ATL´s. Isto 
só para lhe dizer que o balanço que eu faço é extremamente positivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 13 64 o balanço que faço, eu tenho trinta e um anos de serviço e como vê por aí, estou muito 
perto dos vinte anos de gestão. Gosto imenso disto, se não gostasse já me tinha ido 
embora até porque tive desafios muito aliciantes ainda não há muito tempo. Não os 
aceitei porque assumi uma responsabilidade, há muito pouco tempo candidatei-me aqui 
a este; este é o exemplo do balanço que eu faço. Eu candidatei-me em maio a Diretor, 
apresentei um projeto, fui escolhido, eu não digo fui eleito, fui escolhido. Fui escolhido 
porque a tal diferença que nós temos entre o que se fazia e o que se faz, os modelos 
que eu posso, pronto, é o que eu lhe digo, quer dizer...(...) A verdade é que eu não 
podia deixar a escola, ela não está órfã, eu se me for embora, isto funciona na mesma e 
as pessoas continuam, se calhar até fazem melhor sem mim do que comigo, mas eu é 
que não me sentiria bem deixar o projeto para o qual me candidatei. E, portanto, isto 
para lhe dizer que se eu não fizesse um balanço positivo e não gostasse disto já me 
tinha ido embora. Para já, dar aulas é muito mais fácil ao contrário do que se julga. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 14 49 Eu faço um balanço positivo, mesmo muito positivo. (...) Significa que o ensino que se 
pratica aqui chega melhor a todos os miúdos e com mais qualidade, não tenho dúvidas 
nenhumas. As condições de estudo deles são melhores, tenho certeza que para eles a 
escola é um lugar agradável, onde se sentem protegidos. (...) Não é da minha ação, isto 
é um trabalho coletivo. Sinto-me honrado de fazer parte deste projeto e o mais 
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importante é o que lhe disse mesmo agora. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 14 50 consegui uma coisa que não se conseguia há imenso tempo que foi por a malta mas 
antiga a ajudar a malta mais nova. E o contrário também é verdadeiro porque eles 
também trazem coisas novas para a escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 15 41 Faço um balanço positivo.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 17 50 fico muito satisfeito quando eu sinto que filhos desta casa, já estão a colocar aqui os 
seus filhos, também nesta escola. Famílias que têm passado por aqui é sinal que 
gostaram do trabalho que a escola fez, porque se não gostassem não trariam outros 
membros, não a aconselhariam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 18 30 Olhe, o balanço de dever cumprido. Sinto-me completamente descansada, estou em 
paz, porque acho que fiz o melhor que sabia e podia. Gostei do que fiz, foi um trabalho 
que me deu muito gozo porque dava-me com a possibilidade de contactar com muita 
gente e eu acho que tenho uma boa maneira de relacionar-me com as pessoas, tenho 
facilidade de comunicar e de interagir com as pessoas. Portanto, tem sido um trabalho 
muito gratificante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 21 39 É uma atividade bastante rica, aprendi muito, também deixei muita coisa. (...) Aprendi 
em tudo, mas principalmente no relacionamento com os alunos, porque estão 
constantemente a surpreender-nos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 21 40  
Acho que conseguimos, que ajudamos a que os alunos saiam mais ricos daqui. Isso é o 
fundamental. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

537 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 22 33 O que mais me orgulha é de ter uma escola em que toda a gente trabalha para o 
mesmo lado e não há blocos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 22 34 Ter uma boa equipa foi fantástico e foi muito fácil. O relacionamento pessoal era muito 
bom e isso ajuda muito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 22 35 Faço um balanço positivo, sobretudo por causa do ambiente de escola. (...) É a principal 
[vitória]. Tenho uma escola unida, que trabalha para o mesmo fim, todos a remar para a 
frente. Esse é o grande balanço (...), acho que a escola está completamente diferente e 
eu acho que está para melhor. Não havia metas finalizantes no terceiro ciclo e agora há; 
o ensino secundário não era assim e fomos nós que o estruturámos, de acordo com a 
nova lei que surgiu, fomos nós que introduzimos os cursos científico-humanísticos e 
agora os cursos profissionais. A escola é completamente diferente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 23 53 É muito positivo, muito positivo. A escola mudou muito, mudou como o tempo, tinha que 
mudar como é óbvio. Há coisas que não dependem exclusivamente da nossa ação, 
tanto faz nós querermos obstruir a mudança como não, que ela vai ter sempre que se 
processar. Sobretudo, em recursos materiais, a escola é perfeitamente distinta, não tem 
nada a ver. Até mesmo os pavilhões, os equipamentos, nós hoje temos salas com todo 
o equipamento. Já tínhamos há uns anos, portanto, isto não tem propriamente a ver 
com o plano tecnológico, tem a ver com os recursos que fomos tentando organizar e 
disponibilizar com muito trabalho, com candidaturas que fizemos e com as mais valias 
que conseguíamos nessas candidaturas fomos conseguindo dinheiros para procurar ter. 
Como lhe disse, hoje as salas de aulas estão todas equipadas com os recursos 
adequados em termos tecnológicos, informáticos, para poder funcionar, portanto, já com 
uma certa tecnologia, com alguma tecnologia, em todas as salas, todos os laboratórios. 
(...) Têm equipamentos que permitem ao professor ter disponível uma série de recursos, 
desde a ligação à internet, desde os quadros interativos, desde os videoprojectores,  
computadores. Mas todas as salas e, portanto, não é propriamente uma sala aqui ou ali, 
são todas. Para além disso, a organização, o funcionamento dos próprios órgãos, o 
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funcionamento das pessoas, todas as pessoas sabem qual é a sua função, o que é que 
devem fazer em todas as situações ou quase todas. Isto também já é fruto de alguma 
estabilidade no quadro.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 24 35 Do ponto de vista da organização que sirvo, as palavras não são minhas e por isso vou 
usá-las. A escola e o Agrupamento está completamente diferentes. É uma instituição 
aberta, que acolhe e forma com rigor e qualidade. Isto é o que interessa e é bom que 
nunca percamos este sentido, mesmo quando não nos sentimos professores. Há aqui 
um centro e ele chama-se aluno, para quem temos obrigações muito concretas que é 
fazê-lo crescer com qualidade e com rigor. Cada um individualmente e nós todos 
conseguimos chegar a isso. Os alunos quando nos saem das mãos, na sua grande 
maioria, são disputados pelas escolas secundárias. Na sua maioria acabam a 
escolaridade aqui com notas boas, terminam o secundário com notas boas, na sua 
maioria estão na universidade. Depois, do ponto de vista da organização pedagógica, 
do trabalho colaborativo, da definição de novos trilhos no trabalho pedagógico que 
passam pela introdução de tecnologias como instrumento de desenvolvimento dos 
alunos, aí nós falhamos e portanto é necessário arranjar caminhos para chegarmos aos 
professores. A turma piloto que temos, agora no 7.º ano, servirá ou não, só daqui a três 
anos é que vamos fazer, como mola impulsionadora de outra forma de estar dentro da 
escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 26 25 Este tem sido um local de grande aprendizagem, de aprendizagem permanente. E, 
portanto, o balaço é muito positivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 27 33 Não me compete a mim fazer esse balanço, mas eu tenho consciência de que os 
professores estão contentes. Eu só poderia ter estado no conselho executivo se tivesse 
tido apoio dos professores e da população, se não, não estava. 
P.: Faz um balanço positivo? 
Sim, positivo. Os alunos gostam de mim, conhecem-me. Eu penso que não há gente 
nenhuma neste concelho que não me conheça, toda a gente me conhece. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 

Delta 28 39 Eu faço um balanço positivo porque no dia em que achar que o balanço não é positivo 
vou-me embora. Eu estou satisfeito porque a escola tem respondido aos desafios que 
lançamos. A escola, quando eu cheguei tinha uma visão... Bem, hoje temos mais 
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atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

professores do que músicos, temos músicos que são professores, e antigamente tinham 
professores que eram músicos. Esta foi a maior diferença que se fez. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 29 41 O balanço tem de ser positivo, forçosamente. Se não fosse positivo eu era masoquista, 
é evidente que ele é muito positivo. Isso está fora de questão... Se tu me dissesses 
assim: Fazias novamente o que fizeste há trinta anos? Eu dizia-te que sim, que fazia. 
Não da mesma forma, claro, mas fazia. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 30 28 É um balanço muito positivo, [o que] significa que atingimos alguns patamares. A escola 
neste momento, ainda poderá melhorar relativamente ao que está neste momento feito, 
mas acho que é uma escola excelente; nós temos uma escola muito boa e estou 
satisfeito 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 30 29 Os momentos positivos que eu passei, por incrível que pareça, foi uma vitória que eu 
consegui. Eu quando implementei a autoavaliação aqui na escola, foi quase um braço 
musculado para obrigar, aí foi mesmo por imposição, a frequentarem a ação de 
autoavaliação. Eu contratei uns auditores externos, na altura era pelo método EFQM, 
ainda não se falava de avaliação externa... Estamos a falar em 2006, porque nós depois 
fomos avaliados pela avaliação externa em 2007, entrámos na segunda fase. Nós 
candidatámo-nos à primeira, mas foi uma fase mais restrita, entraram menos escolas e 
depois entrámos na segunda fase. E nunca mais me esqueço, foi a autoavaliação e as 
pessoas diziam “Então e porque é que este indivíduo está aqui a pedir a autoavaliação? 
Isto é só papeis, isto é uma burocracia, isto não interessa para nada, andamos nós aqui 
a perder tempo com isto. O que não andamos aqui a fazer?” Essa teve de ser imposta, 
foi das tais que teve de ser mesmo. “Não, meus amigos, isto vai ter de ser feito." 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 31 44 é positivo, se não fosse positivo eu não continuava. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 

Delta 32 27 Se não gostasse, não estava aqui há tantos anos. Gosto do que faço. Embora seja 
muito complicado nos últimos cinco anos. Cada vez mais... 
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atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 33 33 O meu balanço era assim: eu o ano passado acabava os sete anos e ia-me embora e 
dizia que tinha cumprido o dever de tudo o quanto eu tinha previsto. Este ano já foi fora 
de prazo (gargalhadas). Eu não queria muito ficar na direção. 
P.: Mas não tem novos objetivos? 
É muito difícil ter novos objetivos com tanta, com tanta burocracia. É mesmo com tanta 
burrocracia que existe à nossa volta e com isso uma pessoa começa a sentir-se 
apertada. No ano passado, os objetivos, tanto a nível físico das escolas, como de 
organização, estava tudo, tinha consegui tudo. Desde reformular todo o parque 
desportivo, balizas, tudo, foi tudo pintado, está tudo com segurança. Não é só a 
segurança de estar preso ao chão, é ser tudo novamente tratado, de ferrugens, essas 
coisas todas. A escola foi pintada, as coisas, pronto, há... 
P.: Portanto acha que todos os objetivos que definiu para a sua atividade foram 
atingidos? 
Naquela altura tinham sido atingidos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 34 29 Faço positivo porque senão já não estava cá. [O mais positivo são] os desafios que nos 
põem. É o contacto com as pessoas, o falar com elas, é o achar que estamos a fazer 
bem as coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 35 25 Eu faço um balanço positivo. Não nos podemos esquecer, principalmente nestes últimos 
anos, das evoluções que as escolas tiveram comparativamente com as empresas e a 
indústria. Nós, aqui há meia dúzia de anos tínhamos uns computadorzitos do Minerva, 
tínhamos redes informáticas daquelas com computadores, ligávamos os fios e 
passávamos noites inteiras a ligar um computador. Tínhamos um computador para mil 
alunos. Agora damo-nos ao luxo de ter equipamentos em todas as salas com 
velocidades de redes, com redes sem fios, com uma cobertura total nas escolas. Temos 
cartões eletrónicos, os alunos não movimentam dinheiro há nove ou dez anos. Tenho 
vídeo vigilância há nove ou dez anos. Não foi preciso este governo implementar nada, já 
tínhamos tudo aqui. Agora isto tudo conseguiu-se como? Foi com uma gestão 
equilibrada e com parcerias. Ainda antes de vir o Conselho Geral e de colocar a 
empresa A e B, eu já tinha parcerias com várias empresas e com a Câmara Municipal. 
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Esta cobertura que está aqui feita é uma cobertura feita pela Associação de Pais. É 
preciso agarrar as forças vivas e trazê-las para a escola, no fim as coisas funcionam 
normalmente e positivamente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 35 26 Quais foram os momentos mais positivos ao longo destes anos? 
Positivos? 
P.: Sim, aqueles que destaca, os que o marcaram mais particularmente? 
O reconhecimento desta escola em grandes projetos de âmbito nacional e internacional. 
Não são momentos únicos, são vários pequenos momentos que fazem crescer esta 
escola e que fazem crescer as pessoas que trabalham nela e o gosto por partilhar. 
Tenho aqui um monte de professores a pintar, como certamente reparou. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 37 16 Eu faço um balanço positivo. Quando entrei aqui para a gestão, na altura disse aos 
colegas que se eu fosse para a gestão a escola tinha de se alterar cento e oitenta graus, 
quer em procedimentos, quer em atitudes, quer em valores, em tudo. Há vinte anos esta 
era uma escola como outra qualquer, as coisas corriam ao sabor das ondas, não havia 
um planeamento estratégico. Hoje não, já de define o que se quer. Antes não havia 
metas, não havia indicadores de medida, não havia nada. O Conselho Pedagógico ou 
era um lavar de roupa ou então falava-se das atividades mas não de pedagógico. Agora 
não, o Conselho Pedagógico começou a cumprir as tarefas mesmo pedagógicas e o 
resto não se trata no Conselho Pedagógico. Cada órgão começou a assumir as suas 
responsabilidades. Foi necessário alterar procedimentos nos funcionários e o que custa 
mais é mudar as mentalidades das pessoas. É completamente diferente uma escola que 
corre ao sabor do vento do que uma escola onde há planeamento, nós agora fazemos 
análise de quase tudo, nós só não temos é espaços porque o resto temos tudo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 38 24 Há uma coisa que lhe posso dizer: estou aqui por vontade dos meus colegas. Enquanto 
fui candidato nunca houve outra lista. Fui eleito agora Diretor com 21 votos, ou seja 
conseguiu reunir a unanimidade e estou aqui porque entendo que a minha presença é 
benéfica para a escola e, sobretudo, para o pessoal docente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 39 32 O balanço que eu faço, é um balanço extremamente positivo  
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 41 30 Faço um balanço positivo, mas tenho alguma dose de autocrítica. Acho que há coisas 
que funcionaram bem, mas há uma série de coisas que têm que melhorar e tem que 
melhorar muito. Nós conseguimos algumas coisas em termos de uniformização de 
processos e de procedimentos, temos estado a desenvolver ainda algumas situações. 
Eu acho que o balanço é francamente positivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 41 31 para a escola acho que ela deu um salto qualitativo, conseguiu-se afirmar 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 42 29 O balanço é positivo. Também se não fosse não teria continuado. Continuei 
apresentando um cadernos de encargos bastante arrojado, digamos assim. Eu gosto 
daquilo que faço, gosto do meu trabalho, acho que faço bem e, portanto, eu continuo e 
estou disponível para continuar 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 43 10 achei eu com esses colegas que devíamos de usar a informática para apoio à gestão, 
devíamos de usar a informática para apoio às didáticas e à pedagogia e usar a 
informática para abrir a escola ao meio e possibilitar a pais e alunos que, através da 
informática, pudessem seguir mais a vida da escola e intervir mais na vida da escola de 
que se deviam de apropriar. Por exemplo, fomos das primeiras escolas do país a... 
contrariando até, contrariando com todo o respeito, nunca nos rebelámos, nunca 
fizemos oposição, mas várias vezes fomos chamados à atenção pela inspeção de que 
não poderíamos fazer isto. Você é mais novo do que eu mas, nos anos 90 faziam-se as 
pautas em triplicado, à mão, em modelos da Imprensa Nacional. Bem, nós fomos das 
primeiras escolas a fazer pautas eletrónicas, ainda que a inspeção nos obrigasse a 
fazer em formato papel. Fazíamos paralelamente o eletrónico. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 44 28 estou aqui há tantos anos, como presidente tenho oito, vou fazer nove, como elemento 
da direção da escola, vou fazer vinte e seis anos, eu sinto que não tendo uma 
preparação específica, na altura, como ninguém tinha, penso que dei o meu melhor e 
que me dediquei imenso, dei muito aos meus colegas, que me acolheram, e que lhes 
dei muito. É isso que eu lhes digo, que tudo farei para não os defraudar. 

02. O EXERCÍCIO DA Delta 45 35 eu sou professora por opção, podia ter uma outra profissão e podia se calhar ser rica, 
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ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

mas optei por ser professora. Portanto dediquei-me ao ensino sempre numa perspetiva 
de tentar, com o meu contributo, fazer com que alguma coisa melhore…e vejo sempre 
as coisas nessa perspetiva. Se estivesse aqui outra pessoa, podia ser muito melhor mas 
uma coisa eu tenho a certeza, eu sempre dei o meu melhor por isto e portanto…e estou 
convencida de que valeu a pena, por várias razões. Já me abalancei em experiências 
que penso terem sido muito enriquecedoras e que tiveram reflexos nos alunos e 
portanto acho que isso é positivo. Por outro lado, em termos aqui do agrupamento 
penso que temos um ambiente entre as pessoas da escola que é francamente positivo e 
francamente bom. Mesmo que não houvesse mais nada, ter que passar pela avaliação 
de desempenho sem grandes perturbações na escola e conseguirmos ter um 
relacionamento bom entre nós, que permita às pessoas, desempenhar as suas funções 
com alguma tranquilidade, que eu acho que é importante. Acho que só por isso, já valia 
a pena. Eu faço um balanço positivo do trabalho que temos vindo a desenvolver durante 
os anos e não é meu, é do grupo, e das pessoas com quem temos trabalhado. Não sou 
eu que faço isto, é a escola em geral, com, às vezes, algumas pontes que se 
estabelecem, as tais decisões que às vezes são difíceis mas em que tentamos procurar 
os equilíbrios. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 47 20 Faço um balanço positivo em termos daquilo que é o funcionamento da escola. 
Considero-me uma pessoa muito organizada e com capacidade de organização, de 
modo que, por exemplo, em relação a outras escolas, nós temos vindo a melhorar, quer 
dizer, em termos do funcionamento da própria gestão, dos recursos humanos, das 
turmas, da administração dos exames, tem sido tudo muito planificado, em termos da 
eficiência. Isso é uma marca. Os resultados aqui eram baixinhos e agora acho que 
somos uma escola de referência, uma das mais reputadas aqui do distrito, mesmo em 
termos dos exames e da sua prática. Isso é uma marca que, obviamente, não se deve 
só a mim, mas deve-se à capacidade que a escola tem de trabalharmos em conjunto 
nesse sentido. Por exemplo, em termos da avaliação externa, também fui eu, com 
algumas resistências, que consegui levar isso para a frente. Estamos a fazer já, 
novamente, a avaliação externa com o modelo da CAF. Ao fim de quatro anos tivemos a 
primeira avaliação externa e isso obriga as pessoas a avaliar o seu trabalho, a terem 
cuidados em termos do trabalho. Nós também temos um grupo, o núcleo de avaliação, 
que faz a análise da avaliação, estabelecemos metas em termos do Pedagógico e foi 
feita a análise em cada grupo disciplinar, o que correu bem, o que correu mal, e as 
metas estabelecidas para três anos. O nosso barómetro são os três anos e depois 
analisamos os resultados. Queremos saber porque aconteceu assim e o que devemos 
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fazer para melhorar, há uma preocupação grande com os resultados, que era uma coisa 
que não havia e acho que é uma mais-valia. Outra mais-valia é o espaço; eu quando 
entrei aqui isto não tinha espaços verdes, os alunos podem pisar a relva sem problema 
nenhum e isso é também uma marca. É uma coisa cara o que temos de pagar pela 
manutenção, mas é bom para os alunos. Eles sentem-se bem aqui, a ideia é que as 
pessoas se sintam bem aqui. Também ao nível disciplinar nós intervimos na hora, a 
ideia é agirmos logo, não deixarmos as coisas avolumarem-se, o que tem dado 
resultados. Nós não temos assim grandes problemas aqui dentro, não há muitas faltas 
aqui dentro e o ambiente é bom. Pensando nas escolas da periferia, o ambiente é 
completamente diferente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 48 30 A escola está diferente. A questão é que se não fosse eu que estivesse à frente da 
escola estaria também diferente porque as próprias coisas evoluem. Considero que 
consolidei o que a escola é, o ethos da escola, como já referi e o facto de ter 
permanecido durante uma década ajudou a essa consolidação. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 49 32 Por um lado tem sido extremamente desgastante. Eu quando comecei até estava a 
pensar pôr só isto nos carris e depois ir-me embora, mas também não tinha essa 
questão assim muito clara. Tem sido extremamente estimulante em todos os aspetos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 50 25 é um balanço positivo. Cresci muito como pessoa, cresci muito como profissional nestes 
últimos anos. Evidentemente que nem tudo correu bem, cometi muitos erros, mas 
também fiz coisas muito acertadas e que me orgulham. E cada vez que olho para os 
nossos miúdos e que nós salvámos, entre aspas, sinto que valeu a pena todo o trabalho 
que nós tivemos. Miúdos que hoje estão incluídos num trabalho, miúdos que se não 
fosse pela nossa ação, nossa, não é minha em particular, porque eu vejo-me num 
grupo. Se não fosse pela nossa ação, eram absolutamente excluídos e eu acho que isso 
é que é o valor da escola, da escola em geral. Depois é conseguir que os miúdos 
encontrem o seu caminho e, portanto, aí é um balanço muito, muito positivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 

Delta 51 27 Sim, senão não estava aqui, 
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Balanço\Positivo 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 52 34 faço um balanço muito positivo. Em termos de escola, acho que a escola melhorou 
significativamente, isto não é para estar aqui a vangloriar-me. (...) É para ser honesto. 
Digo isto com base na avaliação externa que foi feita e também na avaliação interna que 
faço sempre. (...) As pessoas sabem e dizem que a escola melhorou muito. Isto por um 
lado também foi mau porque tenho muita gente a procurar esta escola. Quando eu 
cheguei cá a escola tinha sensivelmente 31 turmas, neste momento tem 42 e a 
caminhar para as 46 já no ano que vem. Não tenho espaço para tanta gente. Muitos 
alunos das escolas básicas fugiam para os concelhos limítrofes e agora tenho é gente 
dos concelhos limítrofes a quererem vir para aqui. Isto não sei se são modas ou outra 
coisa. (...) Esta escola não prestava para nada e agora é completamente o inverso. Esta 
escola é boa e há uma tentativa das famílias procurarem a escola. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 53 29 conseguimos concretizar aquilo a que nos propomos e sempre que consigo envolver 
toda a comunidade. Eu costumo dizer que um agrupamento ou uma escola não pode 
ser só a pessoa que dirige, que lidera. Ser líder significa envolver toda a comunidade. 
Nesse aspeto, tivemos a avaliação externa, por parte da IGE e como todo o 
agrupamento encarou a avaliação levou aos resultados que eu considero positivos. 
Esse foi para mim um momento gratificante. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 54 26 Faço um balanço positivo. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 55 32 eu continuo a encontrar, todos os anos, algo diferente para trabalhar. Aliás, no dia em 
que eu estivesse na escola num ano e fizesse o mesmo do ano anterior já me tinha 
vindo embora porque, de  certeza, que já não aguentava. Felizmente, temos conseguido 
ter uma escola extremamente dinâmica. Temos uma escola em que, de facto, uma ideia 
é facilmente executável. Às vezes, tenho assim ideias mais mirabolantes, e tenho 
alguma dificuldade em encontrar as pessoas para a porem em prática. Temos tido 
alguns projetos, alguns com alguns anos, temos aqui um trabalho de investigação com 
seis anos, que entretanto foi remodelado, mas que deu origem a um trabalho de 
investigação, de doutoramento, sobre o projeto. O projeto inicial já terminou e agora 
estamos com um novo projeto porque são temas sempre muito giros e que levam a 
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cativar e a movimentar as pessoas. Este último projeto é muito interesse também, está a 
ser acompanhado pela Microsoft, é um projeto inovador. Acabou de sair daqui, não um 
colega seu, mas que está a fazer a tese de mestrado e já ouviu falar do projeto e veio cá 
para tentar fazer a sua tese sobre o novo projeto. São inovações. As obras foi uma 
alegria também: podermos gerir os espaços de forma diferente, gerir os novos 
equipamentos, novos projetos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 55 33 Os últimos dois anos? Se olhasse para trás, só morto é que eu continuava aqui. Mas, de 
facto, também acabei por dizer: “Não vou tentar demonstrar que esses dois anos foram 
iguais em todas as escolas. Esta não foi exceção.“ A pessoa que eu sempre fui 
continua, não mudei, a coisa que mudou são os vários ministros pelos quais eu fui 
passando e houve uma que de facto marcou toda a gente. De facto, a ministra passou, 
eu continuo com as minhas ideias, a nova ministra vem com as suas ideias e a sua 
equipa e eu continuo com as minhas ideias, com projetos e com inovações e a escola 
continua a funcionar muito bem. Eu penso que as pessoas perceberam que política é 
uma coisa e realidade escolar é outra. Tenho uma equipa fantástica, já estamos juntos 
há quinze anos, temos muita cumplicidade e temos alguma forma de estar em que eu 
não preciso perguntar muitas coisas a ninguém, porque sei o que as pessoas pensam. 
Há aquela situação em que alguém vai perguntar uma coisa e se a resposta não é for 
agradável vai perguntar a outro para ver se alguém dá outras resposta mas nós, 
felizmente, temos muita sintonia e essas coisas não aconteçam. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 56 44 Tem sido interessante. Eu acho que tem sido um trabalho interessante e gratificante. 
Acima de tudo tive a sorte de ter tido o reconhecimento das pessoas, quer dos colegas, 
quer da tutela dos diferentes parceiros, mesmo entidades exteriores à escola. Eu acho 
que toda a gente gosta de ver o seu trabalho reconhecido e eu acho que isso é 
extremamente gratificante. E acima de tudo, também, porque eu não gosto de rotinas; 
se tivesse um trabalho nine to five eu acho já estava num hospício há muito tempo e, 
portanto, o desafio tem sido sempre fazer coisas diferentes e novas. É uma coisa que 
realmente me tem estimulado muito. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 57 39 Eu gostava de estar a recomeçar. (...) Com todos os constrangimentos, gostava de estar 
a recomeçar porque, se tivesse a recomeçar, acho que teria uma posição bem mais 
ativa, interventiva, em defesa de muitas coisas que não estão bem.  
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02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 57 40 nunca tive uma lista opositora, estabeleci sempre as minhas metas ao nível da 
percentagem de votação. Entretanto, se eu visse que... Uma segunda volta, nunca 
estaria nos meus horizontes, nunca me submeteria a uma segunda volta. Os colegas 
sabiam que eu nunca me candidataria a uma segunda volta. Portanto, se não estavam 
contentes, apresentavam uma lista, ou então votavam em branco, voto nulo, não 
votavam. Sabiam perfeitamente que eu, o meu orgulho profissional, digamos assim, não 
me permitia de estar à frente, se eu não soubesse que não soubesse que tinha uma 
votação em força em mim. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 57 41 A Diretora que está ali é uma pessoa que não gostava de ser outra coisa. (...) Estou 
completamente realizada.  

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Positivo 

Delta 59 32 eu tenho dito aos meus colegas que nós já atingimos um bom pico, já conseguimos 
atingir determinadas projeções organizacionais, de resultados. Nós temos bons 
resultados escolares, temos miúdos, nós todos os anos... Depois faltam recursos, 
depois apareceu esta história da ocupação plena dos tempos escolares que nos ocupou 
os professores para outras funções. Nós estivemos três anos em que nós fazíamos o 
estudo do desempenho dos nossos alunos a partir do 10.º ano, inclusivamente temos 
alunos a terminar medicina e que estiveram aqui. Temos outros também, temos alunos 
que fizeram aqui reparações que foram os primeiros alunos mais problemáticos que 
tivemos na escola, isto vale o que vale, mas que hoje têm um nível de vida..., direi uma 
coisa que socialmente às vezes tem algum peso, para mim não tem muito, mas têm 
melhores carros do que eu tenho e não tiveram estudos; pronto, chegaram aqui e nem o 
9º ano completaram. Para dizer que o balanço que eu faço é um balanço positivo. 
Fazendo eco de algumas pessoas, que julgo serem honestas, esta escola tem sido de 
formação. Há muitas pessoas que saem deste Agrupamento que estão a fazer outros 
cargos em outras escolas, porque aqui varre-se, não se diz que é preciso varrer, varre-
se! 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 

Delta 60 26 Eu fiz parte da carta educativa porque a autarquia me convidou e tenho dois objetivos 
para esta escola. Um é fazer um polidesportivo coberto, a escola tem espaço, há dez 
anos não me o deixaram fazer porque o IPAR não autorizou por causa da altura, por 
causa das muralhas. Dois anos depois fez-se o LIDL nas costas da escola e, portanto, 
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Balanço\Positivo já não têm justificação para me dizerem que não. O outro é fazer um bloco profissional. 
São os dois objetivos para a escola e para o fim da minha carreira. O balanço que eu 
faço é assim: eu cuidei da parte pedagógica numa continuação que a escola precisava, 
a escola tem neste momento tem cerca de setecentos e cinquenta alunos do ensino 
secundário, a partir de 98/99 deixámos de ter o básico, o que é mau. Eu sou um 
defensor de que a escola secundária deve ter básico e secundário; estamos mal, não há 
um agrupamento vertical. A escola secundária devia ter 7.º, 8.º e 9.º repartido com as 
outras escolas, aliás uma das escolas da cidade está obsoleta porque tem pavilhões, 
precisava de obras e não tem condições para ter todas as turmas. Quando tínhamos 7.º, 
8.º e 9.º tínhamos uma qualidade de ensino maior do que temos hoje. Hoje o ensino é 
mais facilitador e não me pergunte de quem é a culpa porque eu não goste de imputar 
as culpas para trás... chegamos ao superior, a culpa é nossa, nós dizemos que é do 
básico e por aí fora. Eu não gosto de dizer isso, penso é que o sistema de ensino é mais 
facilitador e, se calhar, consegue-se concluir o 9.º ano, se calhar com menos exigência 
do que há dez, quinze ou vinte anos atrás. Mas o balanço que eu faço é assim: eu fiz 
quantidade de iniciativas pedagógicas, daquilo que era importante para a escola, abri 
todas as ofertas pedagógicas que podem existir, tenho tudo o que há; prosseguimento 
de estudo, profissionais, técnico-profissionais, tecnológicos, EFAS escolares à noite, 
tenho RVCC, aliás, tenho as quatro modalidades das Novas Oportunidades. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Sinto o meu trabalho 
reconhecido 

Delta 16 45 se as pessoas me querem aqui e tive tanta adesão da escola agora neste processo é 
por alguma razão, é porque as pessoas me reconhecem alguma qualidade. Acho que a 
minha visão não é completamente enviesada, ou seja, não sou eu só eu que me estou a 
ver. Se calhar eu até às vezes sinto que os outros acreditam mais em mim do que eu 
própria. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Sinto o meu trabalho 
reconhecido 

Delta 16 46 Foi interessante numa 6.ª feita, às quatro e meia da tarde eu ter a escola quase toda 
aqui, de surpresa. Ofereceram-me uma caneta e fizeram questão de que eu assinasse a 
tomada de posse com essa caneta, entregaram-me um postal enorme com 
praticamente todas as assinaturas da escola inteira, pessoal docente e não docente. Até 
os contratados que se vão embora daqui a dias! Pronto, acho que isso é algum 
reconhecimento, não é só pelos meus lindos olhos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 

Delta 11 49 comparação entre aquilo que me está a dizer agora e a forma como se via no final do 
seu primeiro ano como presidente do Executivo. 
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conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Ah, não tem nada a ver. Agora as decisões que tomo são já com grande conhecimento 
de causa e com maior experiência. Eu não digo que para se ser Diretor baste a 
experiência, nada disso, 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 13 65 Tinha aprendido mais alguma coisa e era um presidente muito fraco. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 16 47 Eu acho que tenho crescido muito, como pessoa (...), o comportamento tem-se 
modificado porque a segurança, a experiência traz-nos essa segurança e sinto-me 
muito mais à vontade, tanto para assumir as minhas falhas, que também as tenho, como 
para ter mais certezas sobre as coisas que correm bem. Há outro conhecimento das 
coisas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 23 54 Nós vamos sempre amadurecendo mais as coisas, as ideias e tudo. (...) A insegurança 
fica um bocadinho mais de lado. Nós fazemos as coisas com mais convicção de que é 
essa solução e, portanto, as coisas também se vão transmitindo aos outros, a nossa 
própria segurança vai-se transmitindo aos outros (...) com o apoio também dos colegas, 
dos colegas de direção, dos órgãos da secretaria, enfim, e do apoio dos próprios 
professores. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 26 26 Este tem sido um local de grande aprendizagem, de aprendizagem permanente. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 29 42 foi altamente enriquecedor, eu cresci imenso 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 

Delta 34 30 Estou mais experiente. Acho que quando comecei, por ser mais jovem tinha aquela 
ideia de que tínhamos de fazer de determinada forma, que tinha de ser assim e não sei 
quê. Agora acho que temos de ouvir os outros (...) até para consolidar a nossa ideia. 
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atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Agora acho que a Educação não é uma coisa assim… como dizer? Uma coisa muito 
objetiva, como a Língua Portuguesa. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 35 27 todos nós vamos aprendendo à medida que vamos amadurecendo. Vamos aprendendo 
a trabalhar as relações. Por exemplo, ao fim de duas ou três horas com alguma 
intensidade, a minha reação a uma pergunta, que provavelmente não tinha intenção 
nenhuma, mas podia entender alguma intenção nela, era, talvez, pouco delicada. Essa 
delicadeza de trato foi-se criando e trabalhando ao longo dos anos. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 41 32 aprendi muito, da minha ótica pessoal aprendi muito também 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 42 30 todos estes anos me enriqueceram como pessoa e como profissional e apenas me 
empobreceu materialmente porque podia estar a ganhar mais dinheiro a fazer outras 
coisas. E tive solicitações para isso. Mas enriqueceu-me pessoal e profissionalmente no 
meio de outras pessoas. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 
conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

Delta 45 36 fiquei a conhecer melhor as pessoas e portanto algumas decisões que às vezes tomava 
com base no “Isto é tudo boa gente e estamos aqui todos numa boa.” já não são 
tomadas dessa forma. Já são tomadas tendo em atenção, que não somos todos boas 
pessoas, portanto nesse aspeto eu fui ficando um bocadinho mais… (...) não diria 
desconfiada, diria mais realista. Não é desconfiada, eu continuo a partir sempre do 
principio, até que provem o contrário, que somos todos boas pessoas e portanto… Aliás 
este até é um principio de vida, porque se não nem saberia viver. Mas às vezes já 
penso que as coisas podem não ser aquilo que parecem, podem ser um bocadinho 
diferentes daquilo que parecem, e nesse aspeto mudei um bocadinho. Eu era muito 
mais ingénua no início, e agora sou um bocadinho mais realista. Por outro lado também, 
enquanto eu dizia sempre que sim e depois às vezes as coisas sobravam para cima de 
mim e eu não conseguia dar a volta, agora também, de vez em quando, já digo “Não, 
não pode ser; não podemos ir por aí”. 

02. O EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE\02.03 Visão de 

Delta 49 33 eu que não sou uma personalidade muito diretiva, passei a ser um bocadinho mais... o 
hábito faz o monge. Mas sempre tive o cuidado de não cair em excessos mas às vezes 
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conjunto e balanço\02.03.02 A 
atualidade\02.03.02.04. 
Balanço\Tenho aprendido muito 

é preciso sê-lo. Mas eu sou, por natureza, extremamente dialogante e foi sempre 
através do diálogo que eu resolvi um ou outro problema muito complicado. Mas aprendi 
que, às vezes, se é preciso ser duro tenho de ser, que era uma coisa que me diziam 
que não era, até com os alunos. 

        

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco na organização 

Delta 13 66 criar uma comunidade escolar. Eu já não falo em comunidade educativa que é mais 
complicado (...), mas que tenha uma cultura que é um pouco diferente, que nós 
tenhamos um clima bom de escola, de Agrupamento, e que depois a cultura faça com 
que nós nos sintamos como grupo enquanto comunidade escolar. Para mim são as 
duas vertentes fundamentais 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco na organização 

Delta 38 25 A Missão é continuar o trabalho do antigo liceu nacional, temos uma cultura e a história 
de uma instituição a defender 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos 
alunos\Desenvolver as 
potencialidades de cada aluno 

Delta 39 33 A Missão da escola é potenciar tudo aquilo que um aluno tem e tirar desse potencial o 
maior partido e isto engloba uma série de outras áreas. (...) No fundo é esta a ideia que 
eu tenho de escola, esta é que eu acho que é a nossa Missão: levar a que cada um se 
desenvolva de acordo com as suas potencialidades e de uma forma harmoniosa. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos 
alunos\Desenvolver as 
potencialidades de cada aluno 

Delta 56 45 é fornecer uma escola de qualidade e que respeite efetivamente a individualidade. O 
que eu procurava era um ensino individualizado, que é uma inatingível, em termos 
absolutos. Mas o que realmente o que eu gostaria era uma educação de qualidade para 
todos os alunos que a frequentam. E procuro inclusivamente valorizar muito os alunos 
melhores, de forma a que cada um vá até onde for capaz. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos 
alunos\Desenvolver as 
potencialidades de cada aluno 

Delta 58 25 Nós temos um lema que tem três palavras: Confiança nas capacidades (...) individuais e 
coletivas, ou melhor, é ao contrário, nós começamos pelas coletivas e depois é que 
vamos às individuais. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Educar 

Delta 57 42 Educar para os valores. 
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para os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Ensinar e 
educar 

Delta 11 50 A Missão é a de proporcionar aos jovens aqui do concelho a possibilidade de fazerem 
uma dupla qualificação. A escola aponta para fazer cursos de formação geral, de 
acesso ao ensino superior e para cursos de dupla certificação, quer de jovens, quer de 
adultos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Ensinar e 
educar 

Delta 13 67 A Missão do Agrupamento é a de todas as escolas: primeiro nós temos como função 
principal educar e instruir (...) [e] enquanto equipa é melhorar os níveis de desempenho 
quer educativo, quer instrutivo, dos nossos alunos, 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Ensinar e 
educar 

Delta 19 47 O nosso estabelecimento é uma escola de ensino público, virado para a formação dos 
nossos jovens, com a possibilidade de continuarem os estudos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Ensinar e 
educar 

Delta 31 45 A Missão fundamentalmente é ensinar e educar. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Ensinar e 
educar 

Delta 34 31 dar educação aos alunos, é fazer com que eles tenham sucesso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Ensinar e 
educar 

Delta 37 17 É criar e educar jovens, dando-lhe as bases para que eles tenham espírito crítico. É 
essencialmente isso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 02 68 ser um fator de redução das diferenças sociais (...) fazer com que eles se tornem menos 
diferentes do que aquilo que entraram e consigam sair no mínimo daqui com um 
instrumento de cidadania que é a escolaridade obrigatória e, se possível, (...) sendo 
esse o seu horizonte, possam sair com uma qualificação profissional numa oferta que a 
escola tenha ou numa oferta para que a escola os encaminhe. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

553 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 03 37 E a missão (desfolha o projeto educativo). Afinal não é os quatro Dês, a nossa missão é: 
Acolher, Acompanhar, Apoiar e Desenvolver. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 04 27 A missão é preparar as pessoas para o mundo em que vivemos. Não é o indivíduo 
porque o indivíduo é, na minha perspetiva, um sujeito muito centrado em si mesmo, é a 
pessoa virada para a sociedade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 09 52 Nós tentamos prepará-los para a vida, não só nos resultados mas também para o saber 
estar na vida (...), mas não só nos conhecimentos científicos, também na parte cívica e 
cultural. É essa a nossa vontade. Por isso foi importante termos aqui pessoas a falarem 
e lembrarem de coisas que fizeram na escola, há quinze ou dezasseis anos atrás, 
situações que passaram e verem que se lembram daquilo com carinho. Nota-se que a 
escola marcou a vida dessas pessoas, que não foi só uma passagem, que os preparou. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 10 50 Formar cidadãos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 12 44 a nossa missão é preparar os cidadãos para serem felizes, é que os cidadãos adquiram 
competências que lhes sirvam para organizar as suas vidas pessoais e profissionais 
para irem para a sociedade. O nosso objetivo é esse. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 20 49 Eu tenho dificuldades com a palavra missão porque acho que pode ser confundida com 
doutrinação e outras coisas do género. Temos, sim, objetivos fortes e que esta 
comunidade consiga ser interventiva e que consiga ter uma perspetiva cultural, sendo 
capaz de se integrar na sociedade e no meio em que está. Essas são as grandes 
metas, os grandes objetivos. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 21 41 formar os nossos alunos, prepará-los para a vida (...) e nós tentamos transmitir-lhe algo 
que lhes seja útil no futuro, ferramentas que lhes seja úteis para defender-se perante a 
sociedade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 26 27 criar valor nos seus indivíduos, de lhes dar valor para os valorizar socialmente, para que 
possam enfrentar o futuro com confiança, mas também com cidadania. O que nós 
procuramos é também incutir um conjunto de valores nos nossos alunos e preocupamo-
nos com isso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 28 40 é formar cidadãos que por acaso são músicos. Essa é a missão da escola. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 30 30 formar cidadãos que consigam ter sucesso na sua vida pessoal e profissional, 
apostámos também na formação de adultos (...) e sermos uma escola reconhecida em 
termos nacionais e (...) a nível europeu. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 32 28 Educar e formar cidadãos que respeitem essencialmente os valores que nós temos no 
projeto educativo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 36 28 tínhamos aqui uma Missão claríssima, que estava claramente direcionada para que os 
nossos alunos fossem preparados sob ponto de vista do cidadão, dos objetivos da 
cidadania e do, permitir que esses alunos no final deste ciclo pudessem ser cidadãos de 
corpo inteiro, para poderem participar na vida ativa, quer integrando diretamente o 
mundo do trabalho, quer integrando a universidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 

Delta 44 29 A Missão deste Agrupamento é formar cidadãos apetrechados para o desafio da 
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Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Educação num contexto europeu. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 46 18 É exatamente o desenvolvimento social e individual e de cada um dos alunos e 
contribuir para que eles sejam integrados na comunidade em que estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 48 31 A Missão da escola é formar, a cidadania é transversal a tudo, é formar para os valores, 
tendo como objetivo, não apensa os resultados académicos mas os resultados 
relacionados com a formação do próprio indivíduo. Acrescentamos este ano, era isso 
que estava a fazer, a formação ao longo da vida, à qual estamos a dar uma ênfase 
maior. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 49 34 preparar os alunos para ser autónomos. Se quiser, de uma forma mais filosófica, é 
preparar para a liberdade. (...) Depois temos uma missão mais pragmática, chamemos-
lhe assim, que é a missão de os enquadrar na sociedade e para o mercado de trabalho. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 52 35 a Missão é a que lhe é atribuída, formar, educar e acompanhar os alunos dos científico-
humanísticos no sentido de se poderem candidatar ao ensino superior e, 
eventualmente, paralelamente, e em alternativa, formar os alunos dos cursos 
profissionais, dotando-os de uma ferramenta para poderem, um dia, irem para o mundo 
do trabalho ou ainda ir para o ensino superior e serem felizes e competentes. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 53 30 A Missão passa muito por educar para saber estar na sociedade. Repare que cada vez 
mais a sociedade é o lugar onde as pessoas têm de estar permanentemente abertas 
aos novos desafios. Concordará, certamente, comigo quando eu digo que dificilmente 
hoje uma pessoa, mesmo habilitada irá passar toda a vida numa atividade ligada a essa 
área. A pessoa tem de sair da escola habilitada para os desafios que a sociedade lhe 
coloca e com uma noção de que pem de participar ativamente na sociedade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 

Delta 54 27 A Missão é formar para a cidadania, obviamente. 
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os alunos para a sociedade e para 
a vida 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 54 28  Missão da escola é isso, é dar resposta àquilo que a sociedade necessita. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 55 34 A Missão é construir o futuro. A missão da escola é, de facto, construir os alicerces para 
que os nossos alunos possam vir a ser cidadãos perfeitamente integrados na sociedade 
do futuro. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Preparar 
os alunos para a sociedade e para 
a vida 

Delta 59 33 A missão sobretudo é, formar e educar as crianças e os jovens para serem cidadãos 
ativos e participativos, com sentido de ação, com consciência crítica e também com o 
saber escolar necessário para poderem projetar isso na sociedade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 06 37 É a mesma de todas as outras escolas públicas, como é óbvio (...). Traduz-se desta 
forma: nós somos uma escola pública que pretende prestar um serviço de qualidade à 
comunidade, servir a comunidade, o que implica trabalhar para o sucesso dos alunos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 07 58 A nossa Missão (...) só tem três linhas. E a nossa ideia é, acima de tudo, prestar um 
serviço de qualidade, com rigor e exigência mas de proximidade, em simultâneo com a 
nossa comunidade, principalmente, claro, os alunos e os pais. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 08 61 A Missão desta escola é formar instrumentistas. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 14 51 É fazer um ensino público de qualidade para todos, mesmo para todos. Isso não fica só 
no papel, é verdade porque temos todas as valências: temos o ensino regular; ofertas 
formativas com dois cursos CEF, cursos EFA; ações de curta duração a que chamam 
agora modulares; formação de ensino para crianças autistas e temos um curso PIEF. 
Nós acreditamos mesmo no ensino público de qualidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 17 51 tem uma missão que é acima de tudo, fazer um trabalho sério. A minha mensagem junto 
do Conselho Pedagógico, junto dos professores, junto dos pais... Eu detesto trabalho 
virtual, não quero estatísticas virtuais. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 22 36 “facultar a todos os membros da comunidade educativa uma formação integral e de 
qualidade”. Em termos genéricos é isso que está escrito. No nosso projeto educativo 
pretendemos também desenvolver a participação cívica e a intervenção na comunidade; 
é importante a questão da cultura, algo que está parado no nosso concelho. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 23 55 É a defesa da escola pública e melhorar a qualidade, aliás o nosso lema é que “Uma 
escola pública, nossa e de qualidade” e procurar exatamente que os alunos que aqui 
são formados, e os profissionais que aqui trabalham, possam sempre ao longo da sua 
vida ser cidadãos de corpo inteiro, em todas as variáveis e solicitações que um cidadão, 
enquanto tal, tem e lhes são colocadas. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 25 47 a Missão deste Agrupamento, neste momento, consubstancia-se um pouco neste 
conjunto de ideias, que é prestar um serviço educativo de qualidade. Há um princípio 
que é muito importante, e que nós temos muita dificuldade em conseguir implementar, 
que é sermos capazes de melhorar o trabalho pedagógico que fazemos e, portanto, de 
haver aqui uma componente de permanente atualização das pessoas, de conseguirem 
que o trabalho prestado, ele próprio também vá melhorando. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 27 34 a minha missão é trazer os alunos para a escola e dizer-lhes a eles que o sítio mais 
seguro é estarem aqui e que aprendem imenso aqui, muito mais do que lá, nessas 
entidades formadoras. Eu penso que a escola pública é uma escola com qualidade. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 29 43 proporcionar aos alunos que frequentam este estabelecimento de ensino toda uma 
formação integral, não só ao nível dos saberes académicas. É muito naquela trilogia dos 
saberes: Saber, Saber Estar e Saber Ser 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 33 34 é sempre fazer o melhor pela população (...) e sobretudo uma coisa que eu sempre 
referi e continuei a referir, que é de mostrar às pessoas que a escola é delas. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 40 16 É uma Missão de serviço público, de satisfazer os interesses da comunidade, portanto, 
dos alunos e do próprio meio. É fazer com que Educação seja, de facto, uma realidade 
para todos, que seja efetiva. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 41 33 A Missão da escola, efetivamente, é estar centrada no serviço à comunidade escolar e 
aos seus profissionais, com a prioridade, obviamente, aos alunos. Portanto, acho que 
passa precisamente pela qualificação, diversificação da formação e depois a integração 
desses dois polos de missão com, obviamente, a abertura à comunidade local. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 47 21 uma preocupação muito grande com a paridade e com a justiça. Temos de dar aos 
nossos alunos uma educação de qualidade e, por outro lado, temos de ter princípios, 
aqueles de que te falei 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos... 

Delta 51 28 A Missão desta escola é prestar um serviço de qualidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 

Delta 24 36 Trilhando caminhos da parte pedagógica, a excelência e a autonomia era aquilo que nós 
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Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos...\e obtendo 
a excelência 

queríamos atingir. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos...\e obtendo 
a excelência 

Delta 24 37 Na senda dos caminhos da construção pedagógica, para atingir a excelência e a 
autonomia. (...)  organização da Direção que está agora a dar os primeiros passos 
assenta nestes pilares: mexer na parte pedagógica e atingir a autonomia e a excelência. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos...\e obtendo 
a excelência 

Delta 38 26 Neste momento temos uma meta que é transformar a escola num pólo de excelência, 
na área das ciências experimentais: Matemáticas, Física, Química e Biologia. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos...\e obtendo 
a excelência 

Delta 42 31 A Missão da escola é prestar um serviço público de Educação de excelência e contribuir 
para a formação integral, completa, dos jovens da nossa área de influência. Queremos 
que eles sejam bons alunos, mas também bons cidadãos e boas pessoas. Isso é que é 
educação, não é? 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos...\e obtendo 
a excelência 

Delta 42 32 A Missão da escola é prestar um serviço público de Educação de excelência e contribuir 
para a formação integral, completa, dos jovens da nossa área de influência.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 

Delta 15 42 dar igualdade de oportunidades a todos os alunos, apesar das diferenças entre eles. É 
ser sempre uma escola inclusiva. 
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qualidade para todos...\numa 
escola inclusiva 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para todos...\numa 
escola inclusiva 

Delta 16 48 a missão desta escola é ser uma escola para todos, mas isto não defendendo o 
princípio de que o aluno tem sempre razão. Às vezes as pessoas pensam que uma 
escola inclusiva é aquela onde todos têm de ter sucesso. Isso é o desejável 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para 
todos...\promovendo o sucesso 
educativo - escolar... 

Delta 01 37 a Missão (...) é o sucesso educativo dos alunos, é o sucesso escolar dos alunos 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para 
todos...\promovendo o sucesso 
educativo - escolar... 

Delta 11 51 A Missão é a de proporcionar aos jovens aqui do concelho a possibilidade de fazerem 
uma dupla qualificação. A escola aponta para fazer cursos de formação geral, de 
acesso ao ensino superior e para cursos de dupla certificação, quer de jovens, quer de 
adultos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para 
todos...\promovendo o sucesso 
educativo - escolar... 

Delta 18 31 a missão, como em todas as escolas, é fundamental, é o resultado, ter bom 
aproveitamento. Mas antes disso tem sido a pessoa e as relações,  tanto no caso dos 
professores, dos funcionários, como dos alunos. Antes eu ouvia dizer que, antigamente, 
quando se ia para as missões, os missionários primeiro davam de comida aos meninos 
e depois é que lhes iam falar de Deus porque falar de Deus com a barriga vazia 
ninguém ouve. Isto aqui é um bocado a mesma coisa. Nós primeiro vamos dar um 
bocado de apoio aos problemas dos meninos, porque têm muitos problemas, vêm de 
famílias desestruturadas, famílias muito pobres, em que são maltratados, sem carinho, 
enfim essas coisas todas. Por isso, primeiro vamos cuidar dos meninos, damos esse 
carinho, tentamos resolver alguns problemas e, ao mesmo tempo, vamos-lhes dando a 
possibilidade de aprender alguma coisa. A missão principal é, de facto, esta. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para 
todos...\promovendo o sucesso 
educativo - escolar... 

Delta 19 48 O nosso estabelecimento é uma escola de ensino público, virado para a formação dos 
nossos jovens, com a possibilidade de continuarem os estudos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para 
todos...\promovendo o sucesso 
educativo - escolar... 

Delta 34 32 A Missão é, essencialmente, dar educação aos alunos, é fazer com que eles tenham 
sucesso. É para aí que temos de trabalhar. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para 
todos...\promovendo o sucesso 
educativo - escolar... 

Delta 35 28 A Missão é o sucesso; o sucesso dos alunos e dos professores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para 
todos...\promovendo o sucesso 
educativo - escolar... 

Delta 50 26 é conseguir que cada aluno tenha um percurso educativo de sucesso e que permita o 
desenvolvimento de todas as suas capacidades e aptidões. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Prestar 
um serviço público educativo de 
qualidade para 

Delta 60 27 Eu sei lá, a gente tem tantas, todos os anos são tantas. Nós temos um objetivo muito 
para estes três anos que é acabar com o insucesso escolar. Tínhamos 30% no 10.º ano 
e este ano já conseguimos reduzir em 10%. O nosso objetivo é reduzir em vinte, mas 
este ano já reduzimos em dez, o que já é muito bom. O que nós queremos é que os 
alunos não abandonem e não fiquem retido e temos os apoios todos possíveis se eles 
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todos...\promovendo o sucesso 
educativo - escolar... 

os quiserem aceitar. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Sucesso 

Delta 01 38 Pois a Missão (...) é o sucesso educativo dos alunos, é o sucesso escolar dos alunos, 
fundamentalmente é essa a missão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Sucesso 

Delta 18 32 Essencialmente a missão, como em todas as escolas, é fundamental, é o resultado, ter 
bom aproveitamento. Mas antes disso tem sido a pessoa e as relações,  tanto no caso 
dos professores, dos funcionários, como dos alunos. Antes eu ouvia dizer que, 
antigamente, quando se ia para as missões, os missionários primeiro davam de comida 
aos meninos e depois é que lhes iam falar de Deus porque falar de Deus com a barriga 
vazia ninguém ouve. Isto aqui é um bocado a mesma coisa. Nós primeiro vamos dar um 
bocado de apoio aos problemas dos meninos, porque têm muitos problemas, vêm de 
famílias desestruturadas, famílias muito pobres, em que são maltratados, sem carinho, 
enfim essas coisas todas. Por isso, primeiro vamos cuidar dos meninos, damos esse 
carinho, tentamos resolver alguns problemas e, ao mesmo tempo, vamos-lhes dando a 
possibilidade de aprender alguma coisa. A missão principal é, de facto, esta. É evidente 
que em última análise, a gente quer ter bons resultados e tentarmos que eles os 
tenham, mas primeiro vamos ter de lhes pôr a almofada por baixo da cabeça, porque 
muitos deles “dormem em cima de pedras” e a vida para eles tem sido muito, mas muito 
dolorosa. Eles encontram aqui algum aconchego e é isso que tentamos dar. Por isso 
temos aí temos aí esses cursos. Há aí gente que é um insucesso total e só chegaram 
tão longe porque tiveram este apoio e este cuidado. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Sucesso 

Delta 35 29 A Missão é o sucesso; o sucesso dos alunos e dos professores, o ano passado 
estivemos muito perto dos 100% de sucesso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Sucesso 

Delta 50 27 A Missão deste Agrupamento de escolas é conseguir que cada aluno tenha um percurso 
educativo de sucesso e que permita o desenvolvimento de todas as suas capacidades e 
aptidões. Portanto, isto significa que nem todos têm as mesmas capacidades e aptidões 
e o nosso trabalho e a nossa missão é procurar ver de que forma é que nós podemos 
levar ao máximo aquilo em que são bons, para trazer atrás aquilo em que eles não são 
tão bons. Eu própria tenho, nós temos, consciência de que temos várias inteligências, a 
escola preconiza, privilegia, a cognitiva, mas se calhar há miúdos que têm outras, que 
eu não tenho. Sou um horror na cozinha, um horror à parte artística, desenho e essas 
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coisas, mas temos alunos ótimos. Sou boa noutras coisas. Da mesma forma, os nossos 
alunos, há áreas em que são um horror, mas bons noutras coisas e a nossa ideia é 
tentar puxá-los o máximo, que eles desenvolvam o máximo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Foco nos alunos\Sucesso 

Delta 60 28 Eu sei lá, a gente tem tantas, todos os anos são tantas. Nós temos um objetivo muito 
para estes três anos que é acabar com o insucesso escolar. Tínhamos 30% no 10.º ano 
e este ano já conseguimos reduzir em 10%. O nosso objetivo é reduzir em vinte, mas 
este ano já reduzimos em dez, o que já é muito bom. O que nós queremos é que os 
alunos não abandonem e não fiquem retido e temos os apoios todos possíveis se eles 
os quiserem aceitar. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Não tem 

Delta 05 33 Não tem missão 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Não tem 

Delta 05 34 posso dizer-lhe que não tem porque o projeto educativo terminou e há uma 
característica muito engraçada, aqui neste agrupamento, que é o facto das pessoas 
escreverem muito no regulamento interno, fazem muitas páginas mas depois nada 
daquilo é para aplicar. Portanto, há muita coisa escrita, está muita coisa tirada 
diretamente da legislação, mas depois não aplicamos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Não tem 

Delta 05 35 Relativamente à escola secundária, que há pouco estava a dizer, a Missão era 
realmente, formar cidadãos de acordo com as necessidades também do mercado, e 
estávamos muito virados para os cursos aqui da região. Ia desde, portanto, a formação 
dos  profissionais de aeronáutica, da eletricidade. Era, portanto, potencializar os nossos 
recursos humanos, canalizar os nossos recursos humanos, ensinar estes alunos a 
trabalhar. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Perspetivas integradoras... 

Delta 43 11 A Missão da escola assenta em três vertentes, se quisermos. Uma é a formação dentro 
do sistema formal do ensino secundário, para os nossos alunos que estão dentro da 
escolaridade secundária. Uma outra vertente da nossa missão é chamar à escola os ex-
alunos, os que não conseguiram terminar o ensino secundário, por falha nossa, do 
sistema, não fomos capazes de, todos somos responsáveis pelo bom e pelo mau. Nós: 
professores, poder político, nós todos somos responsáveis. (...) Agora a Escola têm na 
sua missão outra vertente, assumida pelo poder político, que nos cabe a nós interiorizar 
e concretizar, é chamar os cidadãos que ficaram pelo caminho e reconhecer 
competências que adquiriram nas suas vidas e ver que validade, paridade, equivalência 
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terão, certificá-los dessas competências, induzir a formação continuada ao longo da vida 
para as desenvolver, induzir a apetência por voltar à escola pela vida fora para estudar 
continuamente ao longo da vida toda 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.01 
Missão\Perspetivas integradoras... 

Delta 45 37 a Missão deste agrupamento é, em termos de alunos, de garantir a todos a educação a 
que eles têm direito. A todos. Depois é complementar o trabalho da família, porque às 
vezes os pais acham que a escola é que tem a obrigação de fazer a formação dos filhos 
e não é assim. A escola tem obrigação de dar resposta a todos, e de dar a formação 
específica do ensino básico e também ajudá-los a crescer como pessoas, desempenhar 
um papel complementar das famílias, para conseguirmos que, quando os miúdos saiam 
daqui, saiam já com uma visão de cidadãos que nós queremos que eles sejam no 
futuro, que saiam daqui já autónomos, solidários e também, cooperantes. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Essa é a grande dificuldade 

Delta 55 35 A Visão da escola já não depende só de nós. A minha visão da escola é uma, se calhar 
a minha visão da escola tem muito a ver com a missão que assumi, agora a visão 
depende muito de cada professor, de cada elemento da direção, de cada aluno, de cada 
familiar. Essa visão é a grande dificuldade que nós sentimos na escola. É assim: até 
que ponto é que o que nós vemos que queremos que a escola que seja tem a ver com a 
sua missão e o que é que nós estamos dispostos a fazer para atingir essa visão da 
escola e essa missão da escola 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
comunidade 

Delta 11 52 Proporcionar à comunidade que serve um serviço público de educação com a melhor 
qualidade possível, assente em critérios de excelência e numa avaliação sobre os graus 
de satisfação das pessoas relativamente à escola. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
comunidade 

Delta 13 68 a visão era a comunidade educativa. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
comunidade 

Delta 33 35 É sobretudo nessa da mais valia. Nós temos muita preocupação nesse sentido e eu 
tenho outras coisas que eu também acho que são engraçadas, até para mostrar a 
abertura à comunidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 

Delta 48 32 ser uma escola de referência na comunidade onde está inserida (...). Criar aqui a tal 
identidade que seja uma referência que vai para além da escolaridade. 
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Visão\Focalizações\Foco na 
comunidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
comunidade 

Delta 49 35 a minha conceção estratégica para a escola é isto: Como a escola é para todos, tem de 
dar uma resposta para todos e todos têm de ser tratados de forma equitativa, mas com 
resposta diferenciadas. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
comunidade 

Delta 53 31 Este agrupamento tem tido um grande problema inerente a todos os agrupamentos e 
escolas de regiões idênticas a esta, do interior, que é a desertificação. Eu entendo 
sempre que em meios como estes as escolas têm de liderar todos os processos, 
mesmo aqueles que não têm a ver diretamente com ela. A escola tem procurado 
agrupar em torno de si viários interesses que têm em vista o interesse da região. Nesse 
sentido, temos tentado contrariar que tudo se centre no eixo IP4 criando alguma 
projeção do meio educativo aqui no distrito. Às vezes os meus colegas dizem que 
Lisboa que centralizar tudo e eu digo meio a brincar, meio a sério que o nós também 
estamos a querer centralizar tudo em torno do eixo IP4. A minha candidatura ao 
Conselho das Escolas foi, aliás, no sentido de contrariar esse espírito. A reorganização 
dos centros de formação é outro exemplo pois há um na capital de distrito e outro aqui 
na vila. 
P.: Vamos ver se eu consigo resumir o que me disse e transportá-lo para a Visão. De 
acordo com o que me disse, podemos concluir que este Agrupamento tem como Visão a 
captação e a retenção das pessoas... 
Exatamente. 
P.: dos saberes 
Exatamente 
P.: do conhecimento que existe aqui 
Exatamente 
P.: e valorizar tudo isso? 
Exatamente e aí temos apostado muito e continuamos a apostar nas novas 
oportunidades também. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
imagem pessoal 

Delta 44 30 Eu quero que a escola... Eu sou um bocado vaidoso e gostava de passar a minha 
mensagem. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola de excelência 

Delta 03 38 A Visão... (começa a ler o conteúdo do documento): Defendemos uma identidade 
comum numa cultura de Agrupamento, uma igualdade de oportunidades e uma 
educação de excelência, uma cultura de exigência, uma formação integral e uma cultura 
de participação. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola de excelência 

Delta 12 45 Nós pretendemos ser uma escola de excelência nesta área geográfica 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola de excelência 

Delta 24 38 Na senda dos caminhos da construção pedagógica, para atingir a excelência e a 
autonomia. (...)  organização da Direção que está agora a dar os primeiros passos 
assenta nestes pilares: mexer na parte pedagógica e atingir a autonomia e a excelência 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola de excelência 

Delta 25 48 Visão que assenta no tentar fazer com que a escola, ela própria, seja um nicho de 
excelência. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola de excelência 

Delta 30 31 A Visão de excelência, de qualidade, de trabalho que nós temos presente. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola de excelência 

Delta 32 29 Pretendemos ser uma escola de referência, isso é o nosso sonho, e de excelência (...) 
ser um espaço onde as pessoas gostem de estar, onde as pessoas aprendam, onde a 
comunidade se  reveja, que, portanto, que a gente consiga atingir essa formação que 
quer. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola de excelência 

Delta 38 27 Neste momento temos uma meta que é transformar a escola num pólo de excelência, 
na área das ciências experimentais: Matemáticas, Física, Química e Biologia. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 

Delta 38 28 ser um pólo de ciência, na sequência do trabalho que temos feito com o Ciência Viva e 
com o Ministério do Ensino Superior. (...) Ser uma escola de excelência nesse área é a 
nossa meta. 
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organização\Escola de excelência 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola moderna e 
eficaz 

Delta 14 52 A nossa visão é de ter uma escola mais moderna, mais eficaz e mais eficiente. Esta é 
uma escola onde todos têm direto ao ensino, no sentido de termos uma escola de 
qualidade em que os alunos que saem daqui depois do 9.º ano têm de sair daqui com 
instrumentos que lhes permitam, se quiserem, ir para a secundária e competirem pelas 
melhores notas, serem bons alunos na secundária e terem um futuro académico forte ou 
então irem para o mercado de trabalho e poderem ter mercado de trabalho; eles têm de 
ter um projeto de vida. Esta é a visão que temos na nossa escola. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Escola moderna e 
eficaz 

Delta 43 12 tiveram a mesma visão que eu e entenderam que as novas tecnologias tinham que ser 
trazidas para dentro da escola. As portas que elas abriam, não para substituir 
professores, mas como ferramentas que deviam ser utilizadas o mais depressa possível 
para apoiar a gestão da escola com eficiência e eficácia, desde a gestão de 
correspondência, de vencimentos, da contabilidade, etc. Posso dizer-lhe qual era o meu 
sonho que, enfim, ainda não concretizámos. Não temos ainda o plano oficial de 
contabilidade para a Educação, implementado na nossa escola; ainda nenhuma escola 
do país o conseguiu implementar, isto ficou pelo caminho mas ainda não perdi a 
esperança de o conseguir e tenho a certeza de que o iremos concretizar. Mas dizia que, 
achei eu com esses colegas que devíamos de usar a informática para apoio à gestão, 
devíamos de usar a informática para apoio às didáticas e à pedagogia e usar a 
informática para abrir a escola ao meio e possibilitar a pais e alunos que, através da 
informática, pudessem seguir mais a vida da escola e intervir mais na vida da escola de 
que se deviam de apropriar. Por exemplo, fomos das primeiras escolas do país a... 
contrariando até, contrariando com todo o respeito, nunca nos rebelámos, nunca 
fizemos oposição, mas várias vezes fomos chamados à atenção pela inspeção de que 
não poderíamos fazer isto. Você é mais novo do que eu mas, nos anos 90 faziam-se as 
pautas em triplicado, à mão, em modelos da Imprensa Nacional. Bem, nós fomos das 
primeiras escolas a fazer pautas eletrónicas, ainda que a inspeção nos obrigasse a 
fazer em formato papel. Fazíamos paralelamente o eletrónico. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Melhorar sempre a 
qualidade 

Delta 02 69 Um serviço público de qualidade, nada mais do que isso. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Melhorar sempre a 
qualidade 

Delta 29 44 evoluir em termos da qualidade, manter o que já conseguiu atingir e ir mais longe. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Melhorar sempre a 
qualidade 

Delta 31 46 Neste momento é difícil percecionarmos qual é a Visão porque não sabemos o que nos 
vai acontecer para o ano, mas a nossa visão é tentar fazer do Agrupamento um local de 
eleição, onde as nossa crianças gostem de estar. É tornar o nosso agrupamento num 
agrupamento melhor, sobretudo ao nível do sucesso educativo e de integração dos 
alunos em percursos educativos de qualidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Melhorar sempre a 
qualidade 

Delta 37 18 Queremos ser uma escola sempre com mais qualidade. Para mim isso é o mais 
importante, melhores resultados e mais qualidade, uma escola de mais qualidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Uma referência 
nacional 

Delta 35 30 O Agrupamento quer ser uma referência a nível nacional, como já é a nível local. É uma 
referência pelas suas práticas, é uma referência pelos resultados, é uma referência 
pelos alunos que participam em atividades junto de lares e de jardim de infância. É essa 
envolvência e essa mais-valia que cria a escola como um todo com uma visão como um 
parceiro integrado dentro de uma comunidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Uma referência 
nacional 

Delta 42 33 A nossa Visão é sermos a melhor escola secundária do país, mas não conseguimos, é 
evidente. Portanto a nossa Visão é sermos uma escola de referência. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco na 
organização\Uma referência 
nacional 

Delta 51 29 gostaria que a escola fosse vista como uma referência no serviço que presta. Gostava 
que o serviço não fosse visto apenas pelos resultados académicos que os alunos 
obtêm. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 

Delta 07 59 a nossa Visão é tentar retirar de cada um o que cada um tem de melhor, ou seja, 
partindo do pressuposto que nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes, o 
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Visão\Focalizações\Foco nas 
pessoas\Desenvolver as 
potencialidades de cada um 

que é que é importante? É que tu, sendo diferente de mim, a escola te possibilite atingir 
os teus objetivos e te respeite nesse desígnio. E me respeite a mim também, ou seja,  a 
escola tem a obrigação de ajudar cada um a cumprir esses sonhos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nas 
pessoas\Esbater as diferenças 

Delta 10 51 é necessário ultrapassar aquilo que nos separa para ir de encontro ao que há de 
comum, que é não prejudicar os alunos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nas 
pessoas\Ser um centro humanista 
e de cultura 

Delta 36 29 A nossa Visão é que nos vejam como um centro de cultura e de humanismo, mais que 
outra coisa qualquer, que os alunos olhem para este espaço e que sintam que aqui têm 
duas coisas importantes: são tratados como pessoas e têm aqui um espaço de 
desenvolvimento cultural e intelectual. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nas 
pessoas\Ser uma escola para 
todos pensando em cada um 

Delta 18 33 a visão foi desde sempre foi melhorar a imagem, mostrar à população que a escola era 
uma escola para todos. Essa é a nossa grande visão da escola, que esta escola seja 
uma escola para todos e a pensar em cada um. Aliás é esse o lema que temos: pensar 
em cada um, porque cada um é diferente. Há aqui meninos para poderem seguir 
diferentes caminhos, mas queremos que ela seja para todos. Essa tem sido a nossa 
visão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nas 
pessoas\Ser uma escola para 
todos pensando em cada um 

Delta 26 28 atingir o máximo de valor acrescentado para cada um dos seus alunos. Nós temos uma 
visão personalista do trabalho. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nas 
pessoas\Uma escola sem 
impessoalidade 

Delta 39 34 a escola partilha e comunga desta minha ideia de escola (...) onde a impessoalidade 
não existe, onde há uma relação muito direta entre os Diretores de turma e os alunos, 
entre os pais e os professores. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Combater a exclusão 

Delta 27 35 O meu objetivo é fazer com que cada vez haja menos alunos fora da escola, trazer o 
máximo de alunos para aqui. Dizer-lhes, convencê-los de que a escola precisa deles. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 01 39 A Visão é uma Visão de futuro, é uma Visão que passa por preparar cidadãos para a 
vida (...), não devemos ter da escola só a Visão que eles vem para aqui aprender 
matemática e português 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 01 40 A Visão é uma Visão de futuro, é uma Visão que passa por preparar cidadãos para a 
vida (...), não devemos ter da escola só a Visão que eles vem para aqui aprender 
matemática e português 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 04 28 agora mais centrado no alunos, é prepará-los para o futuro nas várias vertentes da 
formação, na ética e na moral. Os problemas de hoje vão continuar a colocar-se, 
certamente, nos próximos anos, mas outros surgirão. Por isso, é necessário dotar os 
alunos de determinadas competências que lhe permitam saber reagir a determinadas 
situações, ou seja, ser um ser pensante, critico, interventivo e construtivo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 04 29 agora mais centrado no alunos, é prepará-los para o futuro nas várias vertentes da 
formação, na ética e na moral. Os problemas de hoje vão continuar a colocar-se, 
certamente, nos próximos anos, mas outros surgirão. Por isso, é necessário dotar os 
alunos de determinadas competências que lhe permitam saber reagir a determinadas 
situações, ou seja, ser um ser pensante, critico, interventivo e construtivo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 16 49 a nossa ideia é ter uma escola onde os alunos gostem de trabalhar e construam eles o 
seu próprio percurso de vida, ajudá-los a fazer esse início de trabalho. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 17 52 eu gosto de ouvir, quando eles passam por aqui ou quando os pais dizem que já se 
formou, já está a trabalhar, e que esteve numa escola que onde lhe deram umas boas 
bases. Acho que é importante ouvir isso. Portanto, acho que a visão desta casa, é essa 
mesmo, é acima de tudo o respeito, eu não quero marrões, eu quero jovens que se 
respeitem e que se ajudam uns aos outros e que trabalhem.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 

Delta 23 56 projetar essa ideia do futuro, dessa visão de futuro, de cidadãos de corpo inteiro com 
respeito pela diferença, pela solidariedade, é evidente sem descurar de os preparar para 
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Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

aquilo que será a sua vida ativa ou a sua vida académica no futuro. Portanto, assentar 
estes nossos valores na memória da construção da própria comunidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 34 33 fazer com que os alunos sejam cidadãos que participam na vida ativa, fazer com que 
eles tenham sucesso na vida ativa.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 46 19 dar, realmente, a todos a possibilidade de serem cidadãos confiantes, responsáveis e 
integrados na sociedade. É muito importante que sejam alguém que participe, sempre 
com confiança e com respeito. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 54 29 Pretende de algum modo alterar ou contribuir para uma alteração social no âmbito da 
sua, da sua atividade. (...) Nós pretendemos ao fim ao cabo, que as pessoas ganhem 
uma cultura de escola e que estes miúdos encontrem um projeto de vida, pelo menos 
com um êxito semelhante àquele que nós tivemos no nosso percurso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 55 36 . 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Preparar cidadãos para a 
vida 

Delta 58 26 A nossa Visão também está bem definida porque o que nós pretendemos é que os 
miúdos saiam daqui com o princípio de que eles têm sempre todas as possibilidades de 
ter sucesso em tudo o que fazem. A Visão que nós temos é: Sucesso no futuro. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Promover formação de 

Delta 08 62 O que nós pretendemos atingir é uma formação tão completa quanto possível dos 
músicos que nós formamos e é a implantação no tecido em que nós estamos situados, 
de modo a podermos ser uma mais valia do ponto de vista cultural e educativo, não só 
para os nossos alunos mas para toda a comunidade . (...) Portanto essa para nós neste 
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qualidade momento é a grande prioridade: fazer com que os nossos aprendizados sejam 
melhores, fazer com que as crianças tenham um real proveito em frequentar a escola. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Promover formação de 
qualidade 

Delta 15 43 pretendemos continuar a ser como fomos até agora, com tudo o que de novo surgiu 
para podermos continuar a chegar aos nossos alunos 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Promover formação de 
qualidade 

Delta 22 37 Só um trabalho coordenado poderá trazer estas mais-valias para os nossos alunos. A 
nossa visão é que só com um trabalho concertado e envolvendo um maior número de 
pessoas poderemos ter o maior alcance. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Promover formação de 
qualidade 

Delta 40 17 O aumento das qualificações de todas as pessoas, quer de jovens, quer de adultos. 
Temos essa máxima e para isso que estamos a trabalhar. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Promover formação de 
qualidade 

Delta 50 28 que nós pudéssemos produzir, ter, formar, jovens, crianças e jovens com competências 
sociais e orientados para aquilo que são as competências comunicacionais e de 
raciocínio lógico. Focalizo menos nos conteúdos das disciplinas. Gostava que todos 
tivéssemos o mesmo princípio, de que o nosso objetivo é capacitar os miúdos para 
poderem aprenderem, sempre que possível e o máximo connosco e sozinhos, capacitá-
los para isso 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Promover formação de 
qualidade 

Delta 52 36 no fundo é apostarmos na qualidade. É fazer aquilo que eu disse mas com qualidade, o 
que não é fácil. Nós, este ano, vamos começar com um novo projeto educativo e o 
nosso objetivo é mais qualidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Promover formação de 

Delta 57 43 Aquilo que nós pretendemos, acima de tudo, atingir é a criação de um grupo, de 
rapazes e raparigas, que saiam daqui com um mínimo de conhecimentos ao nível 
científico, mas com uma vertente muito sólida ao nível de valores, como o respeito pelos 
outros, pela família. 
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qualidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Sucesso escolar-educativo 

Delta 09 53 A nossa visão é cada vez mais diluir o nosso insucesso, o que já temos feito. Neste 
último ano subimos bastante e até ficámos acima da escola particular, que nos rouba os 
alunos e que os pais dizem que é melhor. A nível dos exames estivemos um lugar 
melhor que ela, mas estivemos, e já é bom para nós. A nossa visão é sempre melhorar 
os nossos resultados e melhorar sempre o nosso serviço aos nossos alunos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Sucesso escolar-educativo 

Delta 19 49 Eu tenho uma visão, mas sabe que não é fácil, nós tentarmos conquistar para o nosso 
lado as opiniões dos nossos colegas. Queremos acima de tudo, a melhoria dos 
resultados escolares. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Sucesso escolar-educativo 

Delta 20 50 A utopia seria que todos os nossos alunos conseguissem fazer a escolaridade básica no 
tempo certo, sem grandes atrasos, e que pudessem contribuir para que este país 
pudesse ser muito melhor nas suas componentes sociais. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Sucesso escolar-educativo 

Delta 21 42 Sucesso, essencialmente isso, sucesso dos alunos. Não o sucesso pessoal. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Sucesso escolar-educativo 

Delta 45 38 Eu gostava que fosse mesmo uma escola para todos. Por outro lado, em termos de 
sucesso, gostava também fosse um sucesso escolar de qualidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Sucesso escolar-educativo 

Delta 47 22 Conseguirmos dar aos nossos alunos uma educação sempre com maior qualidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Focalizações\Foco nos 
alunos\Tornar as aprendizagens 
significativas 

Delta 59 34 A Visão é, sobretudo, a grande aposta nas lideranças intermédias; é tornar as 
aprendizagens significativas 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Não há... 

Delta 05 36 Não sei se tinham Visão, tenho dúvidas sobre isso. Nós tínhamos um projeto. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Não há... 

Delta 06 38 Eu tenho dificuldade quando procuramos dizer qualquer coisa que seja nosso. (...) Nós 
somos uma escola pública, não temos ideologia. Claro que não somos neutros, porque 
ninguém é neutro. Estamos ao serviço da Educação e somos uma instituição pública 
que se rege por princípios que estão estabelecidos na Constituição da República 
Portuguesa e não podemos fugir disso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Perspetivas globais 

Delta 28 41 A Visão da escola é uma educação que se marque pela excelência aqui e lá fora. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Perspetivas globais 

Delta 41 34 “Uma família para o sucesso”. Precisamente porque eu acho que a questão do sucesso 
na procura, o sucesso educativo, o sucesso formativo, o sucesso em termos da própria 
independência que pode ser ganha. E depois a questão da família porquê? A questão 
da empatia, mas ao mesmo tempo a também a questão da crítica, porque normalmente 
só em família é que nós conseguimos aceitar  uma crítica, trabalhar com ela e 
sobreviver a ela. Esta visão da relação familiar 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Perspetivas globais 

Delta 56 46 Nós temos quatros áreas de visão, quatro finalidades, princípios fundamentais ao nível 
de visão estratégica. Primeiro os resultados dos alunos como motor do sucesso; depois 
a articulação vertical dos comportamentos e atitudes dos alunos, de todos os alunos 
(...). A seguir a articulação com os pais. (...) Finalmente, a segurança numa situação 
mais abrangente possível. Procuro a segurança, quer ao nível da segurança do edifício, 
quer ao nível da segurança alimentar, quer ao nível do combate do tabagismo, da 
droga. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Perspetivas globais 

Delta 60 29 Nós queremos que os outros vejam a escola como um local público e eu entendo que a 
melhor escola é a pública (...) queremos que a escola seja vista no exterior como uma 
referência de escola. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.02 
Visão\Perspetivas globais 

Delta 60 30 Queremos acabar cada vez mais com o insucesso 

03. OS REFERENCIAIS Delta 20 51 Temos sempre os referenciais da Constituição, da Lei de Bases, que são universais 
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CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.01 Referenciais 
base 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.01 Referenciais 
base 

Delta 20 52 Se eu tenho valores só como presidente ou como diretor e não os tenho como pessoa, 
esse jogo não encaixa, torna-se algo complicado. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.01 Referenciais 
base 

Delta 39 35 Para mim uma escola é... embora isto seja um pouco filosófico, mas é assim que eu 
vejo as coisas, uma escola é um espaço de socialização, de aprendizagem, onde cada 
um deve procurar potenciar todos os interesses que tem e, posto isto, agora no lado dos 
alunos, devemos ser capazes de procurar desenvolver as capacidades que um aluno 
tem quando nos chega, por todos os meios, por todas as formas. Não vejo um conceito 
de escola elitista, não vejo um conceito de escola também virada só para alunos, 
digamos, com problemas. A escola deve ser uma escola global com respostas globais, 
no sentido de que cada aluno é diferente. Embora isto possa parecer um discurso feito, 
esta é a nossa ideia. A ideia que eu tenho de escola, de facto, é um espaço onde cada 
um se sinta bem e sente que é reconhecido por aquilo que pode dar ou também por 
aquilo que pode receber. Essa é genericamente a nossa ideia. (...) Este é o fio condutor. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Ambição sem 
atropelos 

Delta 10 52 ser ambicioso mas sem atropelar ninguém 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 50 29 há um princípio fundamental para mim, que é o da causa pública. Eu estou aqui como 
diretora dum estabelecimento de educação pública, que existe para, no contexto em que 
se insere, local, regional e nacional, formar cidadãos para poderem depois continuar as 
suas vidas. Causa pública primeiro. 
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gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Causa pública 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Cooperação 

Delta 36 30 Um outro valor que eu acho é de que ninguém vai a lado nenhum sozinho, e portanto, 
deveremos trabalhar em grupos, grupos de trabalho sucessivos, mais alargados, menos 
alargados, e em âmbitos diferentes. Isso penso que são questões que devem existir 
também. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Democraticidade 

Delta 20 53 a questão da democraticidade, de participação 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Democraticidade 

Delta 20 54 da democracia 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Democraticidade 

Delta 21 43 a democracia está acima de tudo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Democraticidade 

Delta 23 57 democracia nas decisões 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Democraticidade 

Delta 29 45 a democracia 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Democraticidade 

Delta 38 29 criação e a vivência de um espírito democrático na própria escola para que todos 
possam participar na vida da escola. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Democraticidade 

Delta 44 31 democraticidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Ecologia 

Delta 59 35 Valores: vou começar um que me toca profundamente porque eu fui durante muitos 
anos tive muitas preocupações com a alimentação. Saúde, saúde. Esta escola já foi 
relatada aí como exemplo porque nós nunca vendemos aqui gomas, corantes, 
refrigerantes, cachorros, nunca, nunca. Ainda não se falava no bar, agora já há um 
normativo, fechar à hora do almoço e nós, foi aí uma guerra com os pais, nós 
fechávamos à hora do almoço. E antes de fecharmos, não se vendia nenhumas 
substâncias açucaradas hora e meia antes do almoço e hora e meia após, por causa da 
metabolização dos açúcares e houve sempre a preocupação de ter oferta de produtos 
que fossem de qualidade. Portanto, saúde, questões de ecologia 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Formação dos 

Delta 52 37 Em relação aos alunos tenho um princípio extremamente importante, e isto é um 
trabalho árduo mas de algum modo muito gratificante, que é a formação do indivíduo no 
seu todo, como cidadão. 
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alunos 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Formação dos 
alunos 

Delta 60 31 Entendemos que um aluno deve sair da escola com educação e formação, apesar de 
muita dela ter vindo de casa. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Formação dos 
alunos 

Delta 60 32 é que as pessoas saiam para a rua, quer para o ensino profissional, quer para o ensino 
superior, com certificações adquiridas (...) e que saiam com valores de cidadania, de 
educação e de formação. Resumindo, é que sejam homens e mulheres na verdadeira 
aceção da palavra; é isso que nos interessa. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Inovação 

Delta 43 13 inovação em todos os domínios, não é só neste. O que é inovação? Inovação é a 
pergunta se podemos fazer melhor usando coisas novas, metodologias novas, 
abordagens novas, processos novos, sei lá, instrumentos novos. Se acharmos que 
podemos inovar é experimentá-los e reconhecer que não se for o caso e voltar a trás. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Interesses 
globais acima dos individuais 

Delta 39 36 prevalência sempre dos interesses globais, institucionais, da escola 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 47 23 eu estou aqui com espírito de missão, não para tirar proveitos em termos pessoais, os 
proveitos são para a escola, estou aqui pela escola. Essa é uma questão essencial, não 
tenho ninguém da minha família empregado aqui na escola.  
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gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Interesses 
globais acima dos individuais 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 03 39 não abdico daqueles princípios humanos: da justiça 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 08 63 O primeiro é o princípio da justiça. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 12 46 a questão da justiça 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 16 50 Eu tenho uma coisa que prezo muito, é algo que eu tento ser, que é ser justa. É a 
justiça, independentemente de gostar ou de não gostar. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 

Delta 22 38 há valores de que eu não abdico, por exemplo, a questão da justiça, ser justo.  
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propriamente dito\Justiça 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 26 29 O primeiro é justiça, ser justo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 32 30 equidade e justiça, de modo a que todos tenham as mesmas oportunidades. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 38 30 Ouvir, saber ouvir, saber ajuizar as situações para depois poder decidir devidamente 
informado, na posse do maior número possível de dados, para que a decisão seja o 
mais justa possível. Procuro ser justo e, para ser justo, tem de haver um bocadinho 
disso tudo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 42 34 Justiça, equilíbrio, coerência 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 42 35 ser justo e demonstrar sempre porque razão é que faço as coisas, Tenho de ser justo e 
equilibrado; acho que essas são as qualidades que me reconhecem. Gosto muito de 
brincar, sou muito amigo de toda a gente. Preocupo-me muito em ser justo, equilibrado 
e ponderado. Por isso aquilo que eu faço deve ser explicado porque as pessoas têm de 
perceber o porquê. Elas podem não concordar mas têm de perceber porque é que o fiz. 
Eu tenho sempre de ter a convicção de que o que faço é o melhor para a escola. 

03. OS REFERENCIAIS Delta 45 39 Tentar ser justa 
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CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Justiça 

Delta 52 38 eu tenho como princípio a justiça e a igualdade. Para mim, isso é extremamente 
importante. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Legalidade 

Delta 12 47 Depois é o princípio da legalidade, ou seja a ligação face à lei. Nalguns casos os nossos 
colegas contestam a lei, é público e notório, toda e qualquer lei, não é só a lei da 
avaliação. É a lei dos horários, das reduções, todas as leis são más, as leis são sempre 
desadequadas. O primado da lei também é importante e esse primado também tem a 
ver com a orientação democrática das instituições 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Legalidade 

Delta 12 48 Os colegas entendem que a democracia é apenas o exercício do voto, uns querem um 
assunto, outros querem outro e a maioria prevalece. Isso é nas eleições porque aqui, 
quando se discute a a lei se aplica, não se pode dizer que “A maioria não quer 
avaliação, não fazemos”. Qual maioria? Depois é preciso saber quem é que tem 
legitimidade. Se não defendemos a lei não estamos a defender o valor da democracia e 
do espírito democrático. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Legalidade 

Delta 12 49 depois de estarem aprovadas por eles, executo-as rigorosamente. Isso cria 
constrangimentos porque foram anos de habituação a não haver regras. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 

Delta 40 18 Eu sempre defendi o primado do pedagógico em relação ao administrativo. (...) Sempre 
considerei isso, nomeadamente em termos financeiros, valorizando o apetrechamento 
em materiais e equipamentos para as atividades letivas. 
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Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Primado de 
pedagógico sobre o administrativo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Privilegiar o 
interesses dos alunos e das 
populações 

Delta 40 19 o interesse dos alunos e das populações. (...) E isso no currículo... eu sempre me senti 
incomodado que uma escola como esta, num meio como este e com alunos como este, 
não tivesse uma vertente profissional. Essa vertente só se iniciou em 93 com os cursos 
tecnológicos. Inicialmente a proposta de um curso tecnológico tinha sido da gestão 
anterior e chegámos a ter três. Depois, com a reforma do ensino secundário chegámos 
a ter cinco cursos tecnológicos. Com a possibilidade do ensino profissional nas escolas 
secundárias públicas substituímos os tecnológicos por cursos profissionais e atualmente 
temos a oferta de sete cursos profissionais. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Privilegiar o 
interesses dos alunos e das 
populações 

Delta 51 30 nunca fiz nada que não tivesse como finalidade, pode às vezes não ter corrido bem, o 
ser o melhor para a escola e o melhor para os alunos. A nossa preocupação 
fundamental são os alunos. As escolas existem porque existem alunos. Se este horário 
agrada mais a A ou a B não sei, mas primeiro temos os alunos. Se eu puder conciliar 
vontades e ter um professor que vive longe da escola que vem todos os dias e que é 
complicado ter aulas às oito e meia da manhã, conseguir conciliar horários sem 
prejudicar alunos, tudo bem; não conseguindo, prevalece. Tem sido esse o meu 
princípio. Eu estou aqui porque existem alunos. Os alunos, bons ou maus, aqueles em 
que os pais são interventivos, preocupam-se e não deixam passar nada, têm que ter os 
mesmos direitos que aqueles que não tem esse tipo de pais. São fundamentalmente a 
razão de ser de nós estarmos aqui. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Privilegiar o 
interesses dos alunos e das 
populações 

Delta 55 37 Tenho colocado uma tónica que é: o aluno em primeiro lugar. E vou por aí adiante: os 
horários dos professores vêm a seguir aos horários dos alunos, os horários da direção 
vem a seguir a tudo o resto, mas coloco  uma tónica dominante que é o aluno logo em 
primeiro lugar. Aquilo que é feito na escola, tudo o que penso, tem a ver essencialmente 
com o aluno, seja no dia a dia, seja nos estudos, seja nos resultados, seja no abandono 
Tudo isso tem a ver com a qualidade da formação deles. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 

Delta 42 36 Eu passo-me, peço desculpa pela expressão, mas passo-me da cabeça com pessoas 
que são baldas e que se andam sempre a queixar que não conseguem isto e aquilo. Eu 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Profissionalismo 

percebo, também sou professor, só que eu posso dizer que sempre trabalhei para a 
escola a 250 por cento, portanto acho que tenho legitimidade, não é por ser o Diretor... 
Tenho legitimidade para o dizer porque sempre trabalhei para a escola o dobro ou o 
triplo das horas que me era exigido trabalhar. (...) Eu neste aspeto tenho de dar o 
exemplo, a nossa tarefa é importante e temos de ser muito profissionais. Faço tudo 
pelos meus colegas mas eles também têm de dar tudo o que podem. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Profissionalismo 

Delta 50 30 O princípio do trabalho, o princípio da competência profissional 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Profissionalismo 

Delta 58 27 trabalho, aliás nós nunca dizemos trabalho, nós dizemos muito trabalho, porque é um 
valor que tende a perder-se. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Qualidade 

Delta 41 35 busca incessante da qualidade. Acho que a busca da qualidade é um fator 
determinante. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Respeito pela 
hierarquia 

Delta 03 40 respeito que deve haver entre as pessoas e entre a hierarquia 

03. OS REFERENCIAIS Delta 36 31 Um outro um outro princípio que procurei também trabalhar aqui também com os meus 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Respeito pela 
hierarquia 

colegas, e que defendo, mesmo com os alunos também defendo isso é a de chamar a 
atenção para que: “Atenção que temos aqui hierarquias diferentes por alguma razão.” 
Portanto, se os cargos existem há que os valorizar. Não quer dizer que os professores 
não possam vir falar comigo porque, como disse de início, eu tenho uma política de 
porta aberta e, portanto, todos têm a possibilidade de vir falar comigo; mas também 
deveremos respeitar a mesma, os seja, os colegas que ou elegemos ou nomeámos 
para determinada função. Eles têm uma função e portanto, devem ser os responsáveis 
daquilo que lhes está atribuído e instituído. E isso procuramos fazer de uma forma clara, 
quer sejam diretores de turma, quer sejam coordenadores de ciclo, delegados de 
disciplina, coordenadores de departamento, o que quer que seja. Em relação aos alunos 
há uma área que nós temos tentado reforçar e aqui isso ainda não o conseguimos, que 
é dar peso efetivo ao delegado de turma. Não tem sido fácil, estamos a meio do 
caminho, já ganhámos alguma coisa, já conseguimos que os delegados de turma não 
sejam aqueles de quem a turma não gosta ou que acha que, pronto, quer dizer... 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Respeito pela 
hierarquia 

Delta 53 32 há uma coisa que para mim é muito importante, ou seja, cumprir o que os meus 
superiores me mandam executar e fazer cumprir aquilo que eu mando. 
Independentemente da gente concordar ou discordar, acho que deve funcionar assim 
tenho procurado desempenhar este lugar com lealdade e transparência. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente 
dito\Responsabilidade 

Delta 16 51 a responsabilidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 

Delta 29 46 há algo... responsabilidade 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

propriamente 
dito\Responsabilidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Rigor 

Delta 12 50 depois de estarem aprovadas por eles, executo-as rigorosamente. Isso cria 
constrangimentos porque foram anos de habituação a não haver regras. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Rigor 

Delta 33 36 rigor 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Rigor 

Delta 54 30 não abdico do rigor, penso que ensino sem rigor não existe, é uma, uma trapalhada, é 
um faz de conta. Portanto, rigor absoluto, quer no aspeto científico, quer no aspeto 
pedagógico, quer no aspeto da avaliação. (...) Eu considero que na nossa escola o 
sucesso se deve exatamente ao rigor, ao rigor avaliativo, ao rigor do trabalho que é feito 
pelos colegas, e nesse aspeto noto melhorias 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Transparência 

Delta 04 30 na minha vida sempre me pautei por transparência 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Transparência 

Delta 19 50 gosto da transparência das coisas, acho que é das coisas mais importantes no meio 
onde nos movemos 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Transparência 

Delta 22 39 transparência 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Transparência 

Delta 29 47 as pessoas pensarem que eu tenho tempo para andar a magicar estratégias de rejeição, 
estratégias de fazer mal ao outro. É uma coisa que e faz uma certa confusão. Portanto, 
as questões da honestidade, da transparência 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Transparência 

Delta 31 47 coerência e a transparência. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Transparência 

Delta 53 33 São referenciais de lealdade, a abertura para com o meio, a sinceridade e a 
transparência. Depois, é importante conseguir conciliar tudo isto e saber mostrar quem 
lidera, porque como já o disse à pouco, não é possível uma organização manter-se, 
enquanto organização, se não tiver um líder. Aí é que está, muitas vezes, a dificuldade, 
mostrar toda esta abertura mas saber mostrar que é como a gente acha que deve ser, 
enquanto está com essa responsabilidade de liderar, o que não significa que eu não 
oiço e muitas vezes eu não mudo a minha opinião. Se não concordo, é com 
transparência e abertura que lhe digo que vai ser de outra maneira e porquê. Foi esta 
minha forma de ser que permitiu que durante todo este processo de avaliação de 
desempenho docente conseguíssemos, até ao momento, atravessá-la sem causar 
muitos danos internos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 59 36 Eu fui convidado por três Conselhos Gerais de escolas da capital de distrito, umas 
pessoas utilizaram esquemas éticos e outras não tanto. Quando me fizeram essa 
abordagem reuni a escola toda e disse “Meus amigos, antes que chegue aqui alguma 
coisa, eu tenho um princípio de transparência, antes de vocês é comigo mesmo. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

gerais\03.01.01.02. No trabalho, 
propriamente dito\Transparência 

Portanto se chegar aos vossos ecos qualquer coisa assim, assim...”, não disse que 
escolas eram, “...não corresponde rigorosamente à verdade. Eu serei candidato a 
Diretor nesta escola e se não for, não serei a mais nenhuma. Tudo o que se vier a dizer 
não corresponde à verdade”. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Atitude positiva 

Delta 01 41 estar aqui com uma atitude positiva perante toda a gente que aqui está à volta 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Autonomia 

Delta 46 20 Não abdico da autonomia, que é ter autonomia, 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Autonomia 

Delta 49 36 é educar para ser autónomo. Desde que nasce, até no mundo animal, mas então na 
criança até é muito mais, até chegar à idade adulta é um processo de tornar autónomo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Bom senso e equilíbrio 

Delta 38 31 O princípio do bom senso é, para mim, fundamental. Uma pessoa que está neste cargo, 
mais do que puxar pelos galões, tem de ter bom senso. Este princípio está ligado a 
outro: o princípio do equilíbrio, ou seja, procurarmos equilibrar as coisas. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 24 39 perceber o que os colegas querem, 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Compreensão 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Confiança 

Delta 03 41 não abdico daqueles princípios humanos: (...) da confiança 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Correção 

Delta 10 53 O meu pai admitia todas as traquinices do mundo, nunca me admitiu a má educação e a 
falta de respeito, em primeiro lugar para com os outros e depois para com ele. Depois 
havia regras que eu me habituei a respeitar muito porque entendia que elas eram 
necessárias para o equilíbrio de todos, dos meus irmãos, éramos três, mais da minha 
mãe que passava o dia connosco e me punha a cabeça em água e o meu pai que, 
depois de chegar a casa, ao fim de dez horas de trabalho, queria tudo menos chatices. 
Acho que consegui crescer no meio deste conjunto de coisas que hoje os filhos dizem 
que é antiquado, que já não se usa, mas que para mim foram essenciais. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Correção 

Delta 24 40 o bom relacionamento, o bom clima, dentro da organização são coisas que para mim 
são essenciais 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Disponibilidade 

Delta 23 58 ter a porta aberta e estar sempre disponível para os problemas dos outros 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 41 36 a empatia, a solidariedade, e portanto o estar aberto são fatores determinantes. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Disponibilidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Disponibilidade 

Delta 58 28 disponibilidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Envolvimento-participação 

Delta 13 69 ter amor às coisas 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Envolvimento-participação 

Delta 20 55 da participação 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Envolvimento-participação 

Delta 20 56 do envolvimento 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Envolvimento-participação 

Delta 21 44 Todas as decisões que tomo só são tomadas depois de ouvir a opinião dos outros. Essa 
é a minha linha orientadora: fazer depois de ouvir. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Envolvimento-participação 

Delta 25 49 também sei que uma decisão tomada sozinho tem grandes probabilidades de ser uma 
má decisão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Envolvimento-participação 

Delta 30 32 ser dialogante, envolver as pessoas, ter uma boa relação com a comunidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Envolvimento-participação 

Delta 59 37 Os valores, os princípios podem ser comuns e podem-se levar para todos, agora o 
problema é que nós quando falamos em gerir, claro que os processos são 
fundamentais, mas esses processos só funcionam em função das estruturas e das 
pessoas. E portanto, a primeira coisa que me parece fundamental, é conhecer o maior 
bem: as pessoas. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Equidade 

Delta 12 51 há princípios que acho que são gerais a toda a gente, que é a questão da justiça e da 
equidade. Distribuir o serviço com justiça e equidade, para que ninguém se sinta lesado 
ou beneficiado. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Equidade 

Delta 45 40 que o principio da equidade seja verificado 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 

Delta 01 42 a ética 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Ética 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Ética 

Delta 14 53 ética, é outro princípio que temos aqui 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Ética 

Delta 33 37 Ética 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Ética 

Delta 46 21 não abdico do respeito nem da ética docente. Eu sou diretora mas não deixo de ser 
docente e respeito todas as pessoas com quem trabalho. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Frontalidade 

Delta 01 43 falar às pessoas cara-a-cara 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 04 31 Frontalidade 
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gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Frontalidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Frontalidade 

Delta 05 37 Depois é o facto de ser bastante frontal. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Frontalidade 

Delta 22 40 frontalidade. Eu digo sempre o que penso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Frontalidade 

Delta 39 37 tem a ver com a questão da frontalidade, da relação entre as pessoas, da clareza entre 
as pessoas, da frontalidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Frontalidade 

Delta 47 24 gosto de dizer as coisas na cara, sou muito direto, não ando com metáforas ou 
eufemismos e isso, às vezes, não é muito bem visto; consideram um defeito porque não 
gostam de ouvir, mas também há outros que consideram isso uma virtude. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 01 44 a honestidade fundamentalmente 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

593 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 04 32 honestidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 04 33 não só por aquilo que os outros estão a ver, mas honestidade por aquilo que eu sinto na 
minha consciência 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 05 38 a honestidade é um deles e isso tem tido custos, tem tido custos grandes.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 13 70 a honestidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 29 48 honestidade na forma como estamos na relação com os outros e com nós próprios 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 

Delta 35 31 Há um princípio que é sagrado que é o princípio da honestidade e da clareza. Eu não 
estou obrigado nem à procura de carreira política. Levo isto com espírito de missão e 
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Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

quando me sentir cansado ou quando perceber que não consigo pôr em prática os meus 
objetivos e os meus ideais, tenho de ter a lucidez suficiente para dizer “Chegou a minha 
hora, agora vou dar aulas ou fazer outra atividade qualquer.” Na verdade, este espírito 
de missão é importante porque quem não estiver com esse espírito dificilmente 
conseguirá fazer alguma coisa. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 35 32 O espírito de missão tem como princípio a honestidade, a cidadania, o respeito pelo 
outro. São esses valores que têm de ser trabalhados, aquilo que eu defendi na minha 
candidatura, no meu projeto de intervenção foram nesse sentido. E é nesse sentido que 
se deve trabalhar porque o resultado académico é atingido quando uma série de 
patamares são atingidos. Eu e os professores desta escola não estamos interessados 
em ter alunos só de 5, interessam alunos de 5 que respeitem o colega que não 
consegue lá chegar. Esses valores também são tão importantes. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 41 37 a questão da honestidade, a equidade, o tentar ser imparcial nas análises, às vezes 
com muitos custos que isso nos traga 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 47 25 tenho princípios de honestidade, de seriedade, de princípios democráticos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 50 31 desenvolvimento da honestidade, enquanto princípio que norteia as nossas ações. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 

Delta 54 31 A honestidade, o formar para a cidadania, o tentar dar uma resposta efetiva aos 
problemas sociais. 
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Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 55 38 Não abdico da honestidade, do rigor, da equidade de tentar sempre que não existam 
situações em que os professores possam dizer que: “Favoreceu A em detrimentos de 
B”. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Honestidade 

Delta 56 47 Olhe, eu todos os atos da minha vida, sempre estive de mãos limpas e de cabeça 
erguida e, portanto, eu não me vendo nem me corrompo com nada, nem com ninguém. 
(...) Acima de tudo, o que eu procuro é ser séria em todos os atos da minha vida e não 
me deixar corromper por nada. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humanismo 

Delta 16 52 humanidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humanismo 

Delta 27 36 A humanidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 34 34 Ser uma pessoa humana. Tratar os alunos pelo nome; a mesma coisa com a secretaria 
e com os funcionários. Isso é muito importante, é mesmo muito importante. 
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gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humanismo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humanismo 

Delta 39 38 uma outra preocupação constante que eu tenho é com as pessoas, o humanismo, o 
lado humano de toda esta questão a mim causa-me sempre muitos problemas. (...) Eu 
sinto-me incapaz, a partir de determinado ponto, de tomar decisões que possam ainda 
prejudicar mais, entre aspas, uma determinada pessoa; e muitas vezes são situações 
que eu legalmente teria que poder. Vou dar-lhe um exemplo concreto: pessoas que 
muitas vezes estão doentes e que se arrastam na escola, arrastam-se mesmo, com 
queixas dos pais. Aquilo que eu coloco sempre é isto: então mas aquele colega que 
está neste momento, naquela circunstância, não merece ser ajudado, não merece ter 
uma segunda oportunidade? E procuro sempre colocar-me na pele deles. (...) O que é 
que eu gostava que me fizessem? Isso às vezes é incompreendido. Sei lá, vou dar-lhe 
exemplos concretos. Eu liberto muitas vezes determinados serviços, pessoas que têm 
os cônjuges doentes, que estão hospitalizados ou que estão em determinados 
momentos. (...) Sei lá, pessoas que muitas vezes nós sabemos que a relação 
pedagógica com os alunos não é a melhor, o mais fácil era até retirar, aplicar um 
processo disciplinar e está o assunto resolvido, entre aspas, porque está resolvido para 
nós, mas nunca está resolvido para a pessoa, e a mim interessa-me é a pessoa. Pronto, 
e depois procurar que haja aqui uma compreensão, uma aceitação e um equilíbrio no 
meio disto tudo, sempre sem perder de vista o interesse dos alunos, fundamentalmente 
o interesse dos alunos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humanismo 

Delta 39 39 uma outra preocupação constante que eu tenho é com as pessoas, o humanismo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humanismo 

Delta 49 37 o respeito pelo valor da pessoa 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humildade 

Delta 13 71 a humildade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humildade 

Delta 25 50 tento, todos os dias, ter este princípio: Eu não sei tudo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humildade 

Delta 27 37 Em primeiro lugar a humildade. Eu sou uma pessoa de bastidores, não gosto de palco. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humildade 

Delta 29 49 muita humildade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Humildade 

Delta 50 32 E há um princípio que eu costumo dizer aos meus professores que todos nós devemos 
assumir, que é o princípio da humildade. Nós temos que ter humildade para poder 
aprender, se não formos humildes não aprendemos. Humildade não tem uma conotação 
negativa, tem, pelo contrário, uma conotação positiva, quer dizer, eu estou aqui para 
aprender, seja com o que for e com quem for, mesmo com os miúdos, aprendo imenso 
com os miúdos. Tenho que ter abertura de espírito, humildade, para poder perceber que 
tenho um caminho para aprender. 

03. OS REFERENCIAIS Delta 02 70 as questões de igualdade que para mim são absolutamente fundamentais 
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CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

Delta 02 71 é não ter diferenciação relativamente à maneira como trato; e diferenciar aqui também 
significa não tratar todos da mesma maneira, mas isto é, não ter tratamentos 
preferenciais, se quiser, por razão nenhuma, 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

Delta 10 54 Aqui não há ricos nem pobres, aqui há crianças e jovens. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

Delta 15 44 Uma das coisas fundamentais é tratar as pessoas todas por igual, dar-lhe as mesmas 
oportunidades. À frente desta escola, pela sua história, nunca poderia estar à frente 
uma pessoa que não tivesse e não praticasse estes valores, exatamente o valor da 
igualdade e da inclusão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

Delta 16 53 a igualdade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 

Delta 29 50 a igualdade 
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Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

Delta 31 48 eu não faço diferenças em relação aos professores da pré, do 1.º, do 2.º ou do 3.º ciclo, 
não faço qualquer diferença. Quando tenho de tomar decisões, não há professores de 
primeira ou de segunda, para mim são todos iguais. Nem em todos os agrupamentos 
isto se consegue. Para se conseguir este patamar de entendimento e eu ver os 
professores todos de igual forma foi; na teoria é fácil, mas na prática nós já 
conseguimos ter essa visão. Isso nós já conseguimos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

Delta 38 32 igualdade no acesso e na obtenção do sucesso educativo. Por isso é que a escola tem 
tentado fazer a diversificação da oferta formativa para que todos tenham hipóteses de 
sucesso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Igualdade 

Delta 44 32 Igualdade de oportunidades, 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Imparcialidade 

Delta 08 64 o amiguismo aqui não pode funcionar, de facto, o amiguismo aqui não pode funcionar 
sob pena de criarmos uma escola de assimetrias. Sabe que o amiguismo é capaz de ser 
o único valor que tem um denunciador. Quando existe o amiguismo, existe a 
reclamação do amiguismo para si próprio, também. Normalmente as pessoas não 
denunciam o amiguismo, é para poderem também usar o amiguismo. Eu diria que esse 
princípio aqui não pode funcionar de forma nenhuma com ninguém, nem comigo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 

Delta 47 26 ser o mais isento possível, esse espírito de isenção é muito importante. 
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pessoal\Isenção 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Justiça 

Delta 37 19 Verdade, justiça, humanidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Lealdade 

Delta 03 42 não abdico daqueles princípios humanos: (...) da lealdade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Lealdade 

Delta 39 40 lealdade. Eu quando digo lealdade, não é seguidismo, é lealdade institucional e é 
franqueza 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Lealdade 

Delta 57 44 Preservo muito a lealdade e a confiança. Dou sempre uma segunda hipótese, em 
qualquer circunstância, desde o aluno ao meu colega de Direção. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Liberdade de expressão e 
de opinião 

Delta 48 33 respeito pela diversidade de opinião é o meu principal princípio, ou seja, as posições 
que as pessoas tomam, as posições que eu sei que têm ou que eu suspeito que 
possam ter, não têm que intervir com a capacidade de trabalho. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Proximidade 

Delta 16 54 proximidade  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Proximidade 

Delta 24 41 manter uma relação próxima. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 01 45 respeitar os outros, fazer com que me respeitem a mim, 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 03 43 não abdico sobretudo de uma relação interpessoal humana, não abdico dos princípios 
do respeito que deve haver entre as pessoas 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 04 34 Dou muito valor à ética, ao respeito pela pessoa. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 

Delta 10 55 Ser amigo do amigo 
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Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 18 34 para mim, essencialmente era... a pessoa 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 18 35 Eu para mim o valor principal é a pessoa, no seu todo, na sua maneira de estar, em 
respeitá-la como um ser. Esta questão deste valor vai depois gerar uma série de outros. 
Mas para mim é a pessoa sentir-se bem.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 24 42 O respeito por todos  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 26 30 O segundo grande princípio é o respeito por cada indivíduo, seja ele quem for: aluno, 
professor ou funcionário; fundamentalmente isso, fazer tudo pensando que a escola 
pode melhorar o indivíduo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 33 38 Respeito acho que é importante e as pessoas têm pouco respeito pelas escolas. Isso 
atualmente nota-se muito com o descrédito que caiu nos professores, na escola, não é? 
Acho que é importante voltar a vigorar. 
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gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 36 32 Há uma questão que eu digo sempre aqui aos meus colegas e digo muito, sobretudo, 
aos alunos da escola que é: “Nós podemos ter todos conceções diferentes, mas há um 
princípio de que nunca nós devemos abdicar, é do respeito pelo outro.”, Isso tem sido 
aqui um pouco aquilo que, o respeito pelo próprio e o respeito pelo outro, dos elementos 
que eu considero basilares da nossa relação. Acho que é fundamental. A outra questão 
tem a ver com a honestidade da relação. O que eu  procuro aqui é... Poderemos ter que 
dizer coisas que possam não ser aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas acima 
de tudo temos a obrigação de sermos honestos connosco e com os outros. Isso é uma 
questão também que eu tenho procurado trabalhar aqui com os meus colegas, de uma 
forma clara, isso sim. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 48 34 O respeito pelos outros, o acreditar que cada um pode dar o seu melhor à escola e que 
a escola é a soma de nós todos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 58 29 Respeito 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

Delta 58 30 respeito, porque este termo diz, define quase tudo. Se respeitarmos os outros, depois 
isto vai, os outros respeitam-nos a nós, nós termos mais facilidade de relacionamento 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 

Delta 59 38 sobretudo a capacidade de sabermos respeitar o outro, de lealdade, de transparência. 
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Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Respeito pelo outro 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Seriedade 

Delta 13 72 a seriedade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Solidariedade 

Delta 13 73 Depois é a solidariedade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Solidariedade 

Delta 20 57 de solidariedade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Solidariedade 

Delta 20 58 da solidariedade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 

Delta 21 45 olidariedade, 
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gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Solidariedade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Solidariedade 

Delta 27 38 a solidariedade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Solidariedade 

Delta 29 51 a solidariedade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Solidariedade 

Delta 37 20 solidariedade, amizade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Solidariedade 

Delta 45 41 cooperação, da solidariedade, da colaboração entre as pessoas, estes princípios, 
valores no fundo, são fundamentais para mim. Não consigo ver qualquer atividade 
humana se isto não estiverem bem presentes. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Verdade 

Delta 13 74 primeiro é a verdade 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Verdade 

Delta 13 75 tenho um valor que para mim é fundamental que é a verdade, ou seja, se não formos 
verdadeiros connosco não conseguimos ser para os outros. Às vezes custa porque traz 
o confronto, mas eu aprendi também uma coisa fundamental, e lá está a formação 
ensinada, é que nós precisamos do conflito nas organizações para crescermos. E esta 
verdade pode-nos levar a algum conflito que deve ser bem gerido para ser resolvido. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.01 
Princípios e valores 
gerais\03.01.01.03. Na relação 
pessoal\Verdade 

Delta 21 46 erdade, 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

Delta 02 72 esse é um princípio de que eu não abro mão e que eu acho que é a principal missão da 
escola pública e e, por isso eu defendo a escola pública de qualidade, porque eu acho 
que só tendo qualidade é que a escola pública se pode afirmar. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

Delta 11 53 Qualidade, rigor e exigência. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

Delta 14 54 há um princípio muito importante, que eu digo aos colegas e que é “Escola: Família e 
saúde”. A Família e a Saúde as pessoas põem pela ordem que quiserem e a Escola é 
sempre a terceira porque se nós temos um problemas de família ou de saúde que não 
esteja bem resolvido eu não vou fazer um trabalho aqui sério 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 

Delta 22 41 A minha grande preocupação, nesta escola em concreto, é tomar todas as decisões e 
mais algumas em consciência com aquilo que eu acho que é o melhor para a escola; 
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Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

não para os professores, para os alunos, seja para quem for.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

Delta 24 43 Depois são as questões pedagógicas, como já disse, são fundamentais. Também a 
defesa até à exaustão da escola pública. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

Delta 25 51 Depois, a questão de que prestamos um serviço público e, portanto, temos que fazer o 
melhor e prestar um serviço de qualidade. Isso para mim é fundamental, fundamental. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

Delta 27 39 a instrução e a formação. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

Delta 28 42 afirmar a escola na comunidade e no país. Foi um objetivo que traçámos desde o 
princípio e que se tem conseguido. Na comunidade, a escola é hoje respeitada e muito 
desejada. Só para ter uma ideia, dos quarenta alunos que metemos todos os anos no 
1.º ciclo, temos trezentos e cinquenta candidatos, o que significa que há procura, por mil 
e uma razões, mas nenhum pai leva um filho para uma escola se não tiver, pelo menos, 
a perceção de que é uma boa escola para o filho. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 

Delta 30 33 Olhe, os meus princípios são: eficácia, eficiência e qualidade. São princípios que andam 
sempre juntos. Tornar a escola um escola de qualidade, em termos de melhorar os 
procedimentos todos, torná-los mais eficazes e gerir melhor os recursos humanos o que 
é um princípio que está sempre adjacente.  



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

608 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

profissionais\A afirmação da 
escola pública de qualidade 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\A integração na 
escola 

Delta 07 60 a questão da identidade é um valor para mim fundamental, o vestir a camisola do sítio 
onde tu estás, é a pessoa reconhecer-se como na escola e pela escola. O lema da 
nossa escola é “Na escola, pela escola”. E qualquer pessoa que esteja numa 
organização e que não se reveja nos seus princípios e nos seus valores e nas suas 
finalidades, tem muita dificuldade em ser um elemento contributivo para isso. E portanto 
uma escola é como uma equipa, eu vejo tudo em função disso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\Criar espírito de 
equipa 

Delta 14 55 a nível profissional é o trabalho de equipa e a gestão partilhada. As pessoas brincam 
muito connosco: “É pá, isto que faz lembrar a Remax”, não é o princípio de objetivos 
mas é o de gerar equipas, elos de trabalho, e é esse o trabalho que tem sido feito o ano 
todo entre a malta que já cá estava e a que chegou. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\Criar espírito de 
equipa 

Delta 14 56 o trabalho de equipa, agarrado à gestão partilhada. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\Criar espírito de 
equipa 

Delta 17 53 Em segundo lugar, também tenho a preocupação de criar o tal ambiente não de 
guerrilha mas um ambiente de união, o procurarmos resolver os problemas dentro da 
casa; só depois de estarem resolvidos dentro da casa, é que devem saltar para fora. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\Criar espírito de 
equipa 

Delta 27 40 a entre-ajuda, a partilha 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 01 46 que os alunos se sintam bem aqui, que tenham sucesso 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 01 47 prepararem-se para a vida, quer sejam prosseguimentos de estudo, quer seja para a 
vida ativa 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 02 73 outra coisa que não abro mão, é todas as decisões têm como objetivo os alunos, 
melhoria de condições, melhoria de aprendizagem, condições (...) é o primeiro principio. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 08 65 Nós temos que ter um princípio primeiro que é o de que a nossa atividade vai em prole 
da educação de crianças. Ponto número um e único, digamos assim. Uma escola serve 
para servir os alunos, serve para que nós consigamos fazer aquilo que são... para 
cumprir aquelas que são as linhas diretivas que nos são digamos sugeridas pelo 
Ministério da Educação e pela própria ideia que nós temos de Educação 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 08 66 Educação é por um lado virada para a formação multilateral do individuo, enquanto 
cidadão, mas também é para a formação do especialista, enquanto individuo capaz ou 
que adquire competências específicas para a produção de uma vida. Parece-me a mim 
que o princípio e valor fundamental é o princípio da salvaguarda dos interesses dos 
alunos, e interesses dos alunos não quer dizer os mais rascas interesses dos alunos é 
os superiores interesses dos alunos. E, portanto, todo o labor da escola deve ser 
integrado neste primeiro esforço. 

03. OS REFERENCIAIS Delta 09 54 pôr-me no lugar do aluno. 
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CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 09 55 Eu procuro é isto. Nós estamos aqui é por causa dos alunos, se não fossem os alunos 
nós não estávamos cá, e acho que nós temos que proporcionar aos alunos aquilo que 
eles precisam. Na minha opinião não é só a parte dos conteúdos, das matérias e dos 
resultados. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 09 56 A minha principal preocupação é que eles estejam bem e que nós possamos 
proporcionar-lhes um serviço justo, em que todos eles tenham igualdade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 12 52 O meu principal é respeitar o direito dos alunos, que são os utentes da escola, e orientar 
o trabalho para que os alunos tenham as maiores facilidades possíveis. Sempre que há 
um conflito entre o interesse do aluno e outro qualquer eu atuo sempre no sentido do 
interesse do aluno, o que já me gerou alguns dissabores na classe docente, como deve 
entender. Mas eu entendo que os alunos é que são a nossa razão de existir e o que nós 
andamos aqui a fazer é trazer mais alunos e eles têm de se sentir muito protegidos para 
escolher a nossa escola. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 12 53 O valor maior que a escola tem é o da integração, ou seja, a aceitação de todo o tipo de 
alunos nesta instituição, que sejam bem recebidos e integrados. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 

Delta 14 57 Os de ordem pedagógica são basicamente aqueles, isto é para os miúdos e é para eles 
que a gente faz o que faz. 
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Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 14 58 os interesses pedagógicos devem estar acima dos interesses administrativos, na prática 
isso não acontece; agora, ultimamente, até temos interesses políticos e financeiros à 
frente dos interesses pedagógicos. Por exemplo, hoje tenho aqui um a inspeção da 
direção regional para saber porque é que tinha turmas a vinte e oito. Se tiver mais dois 
alunos, é mais fácil autorizar. Há aqui outros interesses e essa é a nossa luta do dia a 
dia, mas toda a gente que gosta de Educação tem os interesses pedagógicos, dos 
miúdos, à frente de todos os outros interesses. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 14 59 os miúdos estão primeiro. Inclusivé aqui na escola, nós muitas vezes somos acusados 
de ouvir primeiro os miúdos do que os adultos, mas o que é certo é que isto existe por 
causa dos alunos, se não for por eles não faz sentido existir a escola. Este é um 
princípio coletivo e que neste momento está a ficar cultura de escola. Depois, a seguir 
aos alunos, acho que vem até os próprios pais. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 17 54 Em primeiro lugar, a minha grande preocupação é criar um bem estar para os miúdos 
que aqui estão. Para mim, é fundamental que eles se sintam bem. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

Delta 19 51 virado para a formação dos nossos jovens, com a possibilidade de continuarem os 
estudos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 

Delta 25 52 Aluno no centro do trabalho da escola. Fundamental. 
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Princípios e valores educativos - 
profissionais\O aluno em primeiro 
lugar 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O bom 
funcionamento da escola 

Delta 01 48 fazer com que a escola funcione como tal 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O bom 
funcionamento da escola 

Delta 07 61 Rigor, qualidade, valor acrescentado; fico muito na questão do valor acrescentado. Para 
mim é muito importante que qualquer pessoa que passe por esta escola, aluno, 
professor ou funcionário, leve daqui o valor acrescentado. E o valor acrescentado da 
escola, que neste momento, são dos estudos, porque são estudos longitudinais que têm 
que ter. Como é que tu sabes se a escola acrescenta valor? Tens que medir o início e 
tens que medir o fim.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\O bom 
funcionamento da escola 

Delta 22 42 A minha grande preocupação, nesta escola em concreto, é tomar todas as decisões e 
mais algumas em consciência com aquilo que eu acho que é o melhor para a escola; 
não para os professores, para os alunos, seja para quem for.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\Profissionalismo 

Delta 01 49 O profissionalismo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\Profissionalismo 

Delta 06 39 trabalhar com profissionalismo, com dedicação e empenho, com responsabilidade, com 
lealdade.  

03. OS REFERENCIAIS Delta 13 76 é preciso ser-se profissional naquilo que se faz 
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CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\Profissionalismo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.03 
Princípios e valores\03.03.02 
Princípios e valores educativos - 
profissionais\Uma pedagogia 
diferenciada 

Delta 24 44 A escola inclusiva, uma pedagogia diferenciada porque eu não sou adepta, (agora estou 
a confundir o Agrupamento comigo mas não tem importância) de trabalhar para a 
maioria, porque cada maioria tem umas vinte ou trinta individualidades. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão e a 
visão 

Delta 13 77 estão todos consignados. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão e a 
visão 

Delta 14 60 No projeto educativo e no contrato de autonomia. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão e a 
visão 

Delta 17 55 Estão no Projeto Educativo. 

03. OS REFERENCIAIS Delta 14 61 P.: A missão, os princípios e valores e a visão estão consignados no projeto educativo? 
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CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

No projeto educativo e no contrato de autonomia. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 18 36 Fazem parte do projeto educativo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 20 59 A missão, a visão e os valores estão contemplados no projeto educativo do 
agrupamento? 
Sim. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 21 47 A Missão, a Visão e os princípios e valores estão contemplados no projeto educativo do 
Agrupamento? 
Vão estando. 
P.: Vão estando como? Pela prática? 
Vão estando à medida que nós vamos progredindo e à medida que eu vou tendo 
formação em certas áreas 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 

Delta 22 43 Também está no nosso projeto educativo. 
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visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 23 59 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 25 53 No Projeto Educativo, claramente, exatamente. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 26 31 Sim, claro, estão 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 27 41 Sim, 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 

Delta 28 43 Sim, estão. 
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estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 29 52 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 31 49 Estão, mas neste momento o nosso projeto educativo está em reformulação. A Visão e 
a Missão do novo projeto educativo já estão definidos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 32 31 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 35 33 eles faziam parte do meu projeto de intervenção 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 37 21 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 38 33 estão implícitos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 39 41 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 40 20 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 

Delta 41 38 vão passar para o projeto educativo, estamos a conclui-lo agora e vamos passá-los para 
o projeto educativo 
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orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 41 39 eu tenha um conjunto de visão e valores que estejam no projeto de intervenção, eu 
considerei e isto tem a ver com a minha visão, cá está, eu acho que seja qual for a 
missão da escola ou a visão da escola ela tem que ser partilhada por todos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 42 37 Sim, estão, estão. Se ler o Projeto Educativo, que aliás está em remodelação 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 44 33 Não tanto como eu gostaria. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 46 22 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 

Delta 48 35 Estão  
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Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 48 36 A missão, a visão e os quatro objetivos essenciais que depois vão dar os planos 
estratégicos de escola, estão no projeto educativo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 49 38 Até já estavam no anterior projeto educativo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 51 31 Estão, acho que sim. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 52 39 Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores está claramente separado, 
identificado, no Projeto Educativo. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 54 32 Claro. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 55 39 Estão.  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 56 48 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 57 45 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 

Delta 58 31 Sim, sim. 
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orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 59 39 Estão lá claramente e estão lá, claro, os princípios matriciais, os valores. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Prestar um melhor 
serviço 

Delta 29 53 Nós desde 92 que temos Projeto Educativo e ele f(...) teve sempre área de intervenção 
muito bem definidas e foi sempre uma preocupação, que comigo está muito ligada ao tal 
serviço público e à ideia que eu tenho de que uma escola existe porque existem alunos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Prestar um melhor 
serviço 

Delta 37 22 Melhores resultados, melhor serviço público, melhor serviço de Educação, estes três 
são os mais importantes. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Procura da 
excelência 

Delta 25 54 o Projeto Educativo agora tem quatro eixos de Projeto Educativo e o quarto eixo do 
Projeto Educativo é designado por projeto de excelência. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 

Delta 25 55 aponta muito para esta questão de que a escola não se pode limitar a ensinar as 
disciplinas; tem que ter algo mais. E é, portanto, este salto neste momento nós 
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Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Procura da 
excelência 

queremos ver se conseguimos dar, criando este projeto de excelência, já agora que 
estamos a construir, e que vem no seguimento do lançamento dos kits do projeto do 
Mar, que foi aqui lançado. Portanto, digamos, que já há na escola, há muitos anos, uma 
preocupação muito grande com as questões ambientais, com as questões das energias 
renováveis e estamos a apostar neste momento na construção, desde o Pré-Escolar até 
ao 12.º ano, do que nós designamos de eco laboratórios. Vamos tentar construir nichos 
de excelência virados, fundamentalmente, para as questões das energias renováveis, 
do meio ambiente. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Sucesso 

Delta 39 42 São conhecidos por todos e temos uma outra, digamos que este é o lado mais, mais, 
como é que eu lhe havia de chamar? Mais filosófico. Mas, depois, também temos isto 
materializado em três ou quatro linhas, que gostávamos de atingir. Nós por exemplo, 
gostaríamos, estamos a trabalhar há uma série de anos, de ser reconhecidos pelos 
resultados escolares. Uma concretização desta Visão, digamos assim, é também esta 
vertente, é, sermos reconhecidos na comunidade alargada pelos nossos resultados 
escolares ao nível dos exames 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Sucesso 

Delta 44 34 Sucesso académico é uma coisa, o sucesso educativo é outra e a minha perspetiva é 
que o sucesso educativo é bem melhor. Temos aí casos concretos, fantásticos, de 
alunos que não tiveram grande sucesso académico, mas conseguiram tirar os seus 
estudos e hoje são elementos preponderantes na comunidade. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Sucesso 

Delta 44 35 Eu quero os melhores da boa moeda e da má moeda, eu gosto dessa diversidade, 
porque acho que quem não deixa que os filhos se sujem com terra, brinquem com a 
natureza, que sejam felizes na natureza, que não os deixam cair, não os ajudam a saber 
levantar, meninos de frasco comigo não. Então eu quero  estes dois polos, é esse o 
desafio. E depois duma fase em que eu assumi o risco, em que tinha alunos por 
exemplo no 3.º ciclo que ficavam aqui, e só ficavam nesta escola porque pertenciam a 
uma zona pedagógica. E eu assumi o risco de só fica nesta escola quem escolher esta 
escola. Naturalmente, não tendo nós na altura o secundário, eu tive uma sangria 
enorme, ou um êxodo enorme, não ficam cá as quatro turmas habituais de 6.º para 7.º e 
isso complicou-me um bocadinho a minha matéria-prima, se assim se pode dizer, do 3.º 
ciclo, porque ficavam cá aqueles que tanto faziam estar aqui nesta como noutra escola, 
e os ditos melhores alunos, mas também os melhores na maioria das situações fugiram 
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da escola. E eu, a pouco e pouco, marquei uma posição junto dos alunos que tinham 
poucas expectativas a nível do prosseguimento dos estudos e a nível da realização 
pessoal e agora a comunidade começa a reconhecer que este é o melhor caminho. 
Começo a ter uma amostra bem diversa daquilo que eu acabo de dizer. Provavelmente, 
em termos de resultados, a melhor turma deste ano da cidade vai ser uma turma desta 
escola e provavelmente a pior também. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.01 Linhas 
orientadoras\Sucesso 

Delta 44 36 em termos de sucesso pessoal, quem vai ter sucesso na vida esteja provado, porque eu 
tenho grandes casos, incluindo uma e de outra situação, em que ambos conseguiram 
exemplos. É o caso, como estava a contar, de um aluno que esteve fora da escola dois 
anos e que depois para o mandar daqui para fora era um problema. Até nos ficava a 
fazer de porteiro. Fez carpintaria, montou uma agência de publicidade e marketing em 
Viseu e agora é empresário e tem uma empresa de construção civil. Está a passar um 
bocadinho de dificuldades, mas vingou no nosso país e em Espanha, foi apanhado num 
momento difícil, a empresa é relativamente recente, e problemas em Espanha têm 
condicionado um bocadinho o seu desenvolvimento profissional. Mas está a ver, um 
jovem que há sete, oito anos era o que era. (...) E estava fora da escola, que eu fui 
buscar a um bairro social. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Construção partilhada 

Delta 13 78 esse projeto é muito feito por outros também: os meus coordenadores de projeto, falo 
em meus porque sinto isto como meu, somos todos, os coordenadores de projeto, os 
coordenadores de departamento, os delegados de grupo como eu ainda lhes chamo, 
todos eles trabalham no sentido de construir o tal projeto. Portanto, não trabalhamos 
sem rede, e isto é planificado muito claramente no Conselho Pedagógico, 
fundamentalmente 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Construção partilhada 

Delta 37 23 Quando a gente elabora o projeto educativo é para todas as escolas. 
P.: Portanto, existe um único projeto educativo. 
Sim. Quando ele se elabora ouvem-se os vários departamentos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 

Delta 39 43 o Projeto Educativo é dado a conhecer, é apresentado. É, como digo, um documento 
que não tem nada de formal, é uma coisa que foi construído através da partilha, num 
trabalho conjunto com a comunidade. Mas que foca o que é a nossa realidade e isso é 
que eu acho que deve ser um Projeto Educativo. Não é uma coisa que se pode aplicar 
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Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Construção partilhada 

em qualquer local do País, é algo que parte da nossa realidade e que estabelece as 
metas de acordo com aquilo que nós achamos que pode ser o nosso objetivo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Construção partilhada 

Delta 56 49 Eu procurar dar a conhecer tudo isto e o projeto educativo ser trabalhado pelos 
intervenientes dos diferentes núcleos e setores. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\É o CE que o faz 

Delta 27 42 Eu estudei o projeto desta escola secundária e de duas escolas aqui perto. Ninguém 
conhecia o projeto educativo, como foi divulgado, quem o fez. Normalmente é o 
conselho executivo que o faz. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\É o CE que o faz 

Delta 37 24 eu também fui autor do projeto educativo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\É o CE que o faz 

Delta 38 34 Seria mentiroso se lhe dissesse que o rascunho não é meu. Eu sigo aquele princípio: 
quem vai para uma reunião, não pode ir sem uma carta na manga e, depois, joga-a ou 
não consoante as circunstâncias. Muitas vezes é necessário dar-se o pontapé de saída 
e, depois, pede-se a opinião e sugestões aos departamentos, aos alunos, ao pessoal 
não docente e aos pais e encarregados de educação que alteram, colocam dados 
novos, fazem o que entendem por bem fazer. Noutros momentos é diferente: 
constituem-se equipas, como vai ser o caso do Regulamento Interno. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 

Delta 49 39 eu fiz com uns colegas. Até lhe posso dizer quais eram as quatro áreas principais, aliás 
muito próximo do Tedescu. São a Escola como Comunidade Educativa, cá está a 
relação com o exterior, uma coisa de que nos orgulhamos muito, assim como os nossos 
projetos. 
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Elaboração\É o CE que o faz 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\É o CE que o faz 

Delta 49 40 Escola como Comunidade Educativa, no sentido de que a escola tem de ser hoje uma 
comunidade educativa, cada um com os seus papéis muito bem definidos. Depois a 
segunda área tem a ver com Educar para a Liberdade que tem a ver com o formar 
cidadãos, a Educação tem muito a ver com isso. O Tedescu é muito nesse sentido. Hoje 
formar cidadãos e formar para o mercado de trabalho são uma e a mesma coisa. O 
ponto três era Uma Escola de Qualidade, a qualidade em dois vetores, não é o de todos 
atingirmos um patamar de excelência, o que é impossível. Temos cá ciganos, temos 
turmas PIEF’s, CEF’s, a sociedade no interior é muito dual. Depois temos a questão do 
sucesso, uma Escola de Sucesso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Gerado a partir de um 
estímulo externo 

Delta 25 56 tentou ser construído como resposta a um estímulo externo, a uma necessidade, a uma 
visão externa da função da escola, do ponto de vista, enfim, do papel da escola num 
conceito mais abrangente de formação dos jovens, mas também numa perspetiva de 
resposta a um território. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Gerado a partir do 
projeto de intervenção 

Delta 35 34 o Projeto Educativo é sucedâneo do projeto de intervenção. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Gerado a partir do 
projeto de intervenção 

Delta 41 40 eu tenha um conjunto de visão e valores que estejam no projeto de intervenção, eu 
considerei e isto tem a ver com a minha visão, cá está, eu acho que seja qual for a 
missão da escola ou a visão da escola ela tem que ser partilhada por todos. Uma das 
coisas que eu fiz precisamente no processo de lançamento do projeto educativo foi, 
tendo como referência os vetores estratégicos que eu deliniei, os objetivos operacionais 
de médio e curto prazo que estão lá e que têm tem que ficar obviamente no projeto 
educativo porque ao fim ao cabo é aquilo por que eu vou ser avaliado, pelo 
compromisso que tomei tanto com o Conselho Geral como também, indiretamente, com 
a Administração, não quis deixar de que a própria escola tivesse uma palavra a dizer. 
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Para isso, uma das coisas que nós fizémos, a nível da escola, envolvendo pais, pessoal 
docente, pessoal não docente, secretaria e pessoal auxiliar, professores e alunos, foi 
um brain-storming de setecentos e qualquer coisa  questionários, sobre aquilo que as 
pessoas consideram ser os valores e depois sinalizámos aqueles que consideraram ser 
os mais importantes. 
P.: Isso foi tudo tratado? 
Foi tudo tratado e depois fizémos a relação entre aqueles que eram os valores que 
estavam no projeto de intervenção com aquilo que foi o resultado do brain-storming.   
P.: Foi isso que teve impacto no projeto educativo? 
Exatamente. Para que a escola sentisse, ao fim e ao cabo, o projeto educativo como 
seu. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Gerado a partir do 
projeto de intervenção 

Delta 45 42 ao fazer o projeto de intervenção eu sinto que, obrigatoriamente o projeto educativo tem 
de ter em atenção também o meu projeto de intervenção porque se as pessoas na 
escola disserem assim: “Não tenho nada a ver com o teu projeto de intervenção, e 
portanto nós temos o nosso projeto educativo completamente diferente.” eu não tenho 
condições para trabalhar. Portanto o que é que eu vejo? Vejo que o diretor neste 
momento, à partida, terá mais condições para trabalhar, porque poderá sempre dizer: 
“Não, eu fui eleito com base neste projeto e portanto eu tenho de implementar este 
projeto.” 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Gerado a partir do 
projeto de intervenção 

Delta 51 32 o meu projeto de intervenção foi a base do projeto educativo. Eu quando convidei, de 
acordo com a nova gestão, os coordenadores de departamento, os coordenadores de 
diretores de turma, dei-lhes o meu plano de intervenção e disse: “Está aqui, é isso que 
eu penso, é isso que eu gostaria.” Tem coisas que se calhar não vão ser conseguidas. 
Disse-lhes que se concordarem com ele e quiserem, eram coordenadores disto e 
daquilo. Não eram necessariamente as pessoas mais próximas de mim, nem aqueles 
que nunca me fizeram oposição. Houve apenas uma que me disse que não queria, que 
andava cansada, mas que eu fizesse o que quisesse, e eu então fui buscar outra 
pessoa. Era quase um pedido para não ficar. Depois de constituir o Conselho 
Pedagógico, disse: “Agora com base nisto vamos fazer o projeto educativo.” E foi feito 
com base nisso. Já foi feito de forma a poder enquadrar-se o plano de atividades nele, 
de toda a gente se poder reportar a pontos do projeto educativo para fazer desenvolver 
quaisquer atividades. Duma maneira geral, tem abertura para se enquadrar tudo e 
também para poder vir a ser avaliado. Só foi aprovado agora há pouco tempo. Tivemos 
um ano, eu também não tinha pressa, e só agora foi aprovado no Conselho Geral, em 
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maio ou junho. Não quis que fosse feito por mim, a base foi realmente o meu projeto, 
mas o Projeto Educativo foi feito pelo Conselho Pedagógico. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Gerado a partir do 
projeto de intervenção 

Delta 51 33 o meu projeto de intervenção foi a base do projeto educativo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Vai ser reformulado 

Delta 15 45 O nosso projeto educativo vai ser reformulado porque já tem quatro anos 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.02 
Elaboração\Vai ser reformulado 

Delta 44 37 O que nós temos é muitas vezes um bocadinho copy paste, daquilo que está 
consignado nos documentos. A construção que eu defendo, atenção, construção 
própria, com personalidade própria e mais no aspeto local é o caminho a seguir. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\As constantes 
alterações prejudicam 

Delta 23 60 É evidente que o Projeto Educativo é primeiro, porque já tem vários anos e esta 
candidatura e o Projeto de candidatura e a Visão que se tem para a escola é mais 
recente, é de um ano. Mas está suportada, como não podia deixar de ser, suportada 
naquilo que foi o Projeto Educativo e aquilo que se pretende para os próximos anos e 
para o futuro, embora isto na Educação não sei exatamente se a gente pode ter essa 
capacidade. Eu já passei por tantas fases, já me lembrei de andar a discutir reformas 
durante dois anos e depois, abruptamente vir uma pessoa ou duas e mudar tudo e às 
vezes mudar tudo em sentido inverso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 

Delta 27 43 Na minha opinião o projeto educativo é uma mentira. (...) Num sistema centralizado 
como o nosso, em que tudo está prescrito, nós somos uns meros executores, não 
podemos sair daqui. Se fizermos em verdadeiro projeto educativo para a nossa escola é 
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estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\O PE é uma mentira 

à revelia da lei. 
P.: Sente pouca autonomia? 
Não é pouca, eu não tenho autonomia. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\O PE é uma mentira 

Delta 37 25 se queremos ter escolas diferentes e dizer que eu vou para aquela escola porque é 
assim que lá se educam os miúdos, isso vai levar anos, não vai ser agora. Eu muitas 
vezes digo aos meus colegas que nós não somos melhores nem piores, somos 
diferentes e é esse tipo de escola que eu gostaria de ter. Mas isso vai demorar anos 
porque o próprio Ministério fala de autonomia, autonomia... Autonomia, ponto e vírgula, 
porque o que temos é uma autonomia balizada, diz-se que vai poder daqui até ali, mais 
do que isso não. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\Os projetos educativo e 
curricular estão disponíveis para 
todos 

Delta 09 57 O Projeto Educativo foi um dos documentos que foi muito elogiado porque estava bem 
contextualizado com o nosso Agrupamento. Não é daqueles projetos educativos que se 
encaixava em qualquer escola, ele estava bastante contextualizado. A principal 
dificuldade que eu noto é fazer todas as pessoas comprometerem-se com ele. Nós 
temo-lo disponibilizado para todos. Quando sair, do lado direito tem uma mesinha e 
quando os pais estão ali têm todos os documentos. Está lá o projeto educativo, o projeto 
curricular do Agrupamento, ali mesmo na entrada. Em todas as escolas do 
Agrupamento estão logo à entrada, do mesmo modo. Todos os que nos solicitam 
enviamos por email. A página da escola é que anda com alguns problemas e às vezes 
não está disponível, mas também estão lá. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\Os projetos educativo e 
curricular estão disponíveis para 
todos 

Delta 58 32 É um referencial de qualidade e temos por hábito, quando nos dizem: “Ah mas eu não 
sei...” ou “Eu esqueci-me...” ou “Eu não tomei atenção...”, dizer: “Lê o projeto educativo 
é para levar por diante, é uma prática, está lá tudo aquilo que nós queremos fazer.” 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 

Delta 19 52 Corre-se o risco de haver um projeto educativo que não passa de uma carta de 
intenções e de um documento que depois não é levado à prática? 
Às vezes sim. E depois não é só nessa altura, é também se nos vamos ou não apropriar 
desse documento para elaborar o plano anual de atividades. Na generalidade, os 
elementos da comunidade escolar, quando delineiam as suas propostas para o Plano 
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na escola\Por vezes não passa de 
uma carta de intenções 

Anual de Atividades não as articulam com o PE, é muito difícil eu dizer a alguém “não 
pense na atividade, pense primeiro onde quer chegar.”  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\Ser a base para a 
autonomia 

Delta 39 44 acho é que cada escola devia ter um projeto, um plano de trabalho e de 
desenvolvimento, e devia ser com base nesse plano que a administração deveria 
negociar [a autonomia] com a escola. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\Ser a base para a 
autonomia 

Delta 39 45 eu acho é que o projeto educativo deve ser um conjunto de linhas de orientação, define 
prioridades com um determinado ciclo de tempo e depois deve ser, digamos, 
complementado e desenvolvido em projetos parcelares. 
P.: Em planos de ação? 
Por exemplo em planos de ação, em planos estratégicos, enfim. Por exemplo, o caso 
concreto que estávamos a falar: a questão da gestão do crédito horário. Nós, até há 
meia dúzia de anos atrás, podíamos pegar no crédito horário e fazer isto que eu lhe 
estava a dizer, eu podia dizer ao professor de Português da turma A, porque ele tem 28 
alunos, e sei que é impossível trabalhar com 28 alunos, sei lá: “Eu vou-te atribuir-te mais 
uma hora ou duas, para tu trabalhares a questão da oficina escrita, da componente 
escrita”, porque tinha essa possibilidade. Com todas estas alterações, por exemplo a 
gestão de crédito está muito reduzida, nós só temos tipificadas duas ou três situações, 
em que podemos usar o crédito, e esta gestão deixou de ser possível ser feita. Porquê? 
Porque, efetivamente, não temos, não é uma questão de autonomia, é uma questão de 
ilegalidade. Não se trata aqui de nós aproveitarmos as áreas de autonomia que temos, 
as franjas, chamemos-lhe assim, mas trata-se de uma questão de irmos contra o que 
está legalmente estabelecido, e isso é muito complicado. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\Um referencial para a 
ação 

Delta 39 46 é [um documento] muito, muito vivo. Por exemplo, ainda agora a última experiência que 
temos dessa vivacidade do projeto é a avaliação do desempenho dos professores, que 
naquelas áreas em que era possível, procurámos, subordinar sempre a avaliação de 
determinados parâmetros às linhas que estão definidas em termos do projeto, do 
Projeto Educativo. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.01. O Projeto 
Educativo\03.03.01.03 Influência 
na escola\Uma base de defesa 

Delta 27 44 Nós temos de ter esses documentos para cruzar, são as nossas ferramentas para nos 
defendermos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 14 62 P.: A missão, os princípios e valores e a visão estão consignados no projeto educativo? 
No projeto educativo e no contrato de autonomia. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 14 63 P.: No seu projeto de intervenção também? 
Sim, aí, por acaso, eu tomei a liberdade de fazer igual porque acho que tem de ser 
coletivo. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 17 56 Sim, sim. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 18 37 Claro que estava e é nesse sentido. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 

Delta 20 60 Também. 
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Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 22 44 Sim, claro. No meu projeto de intervenção estão numa vertente mais prática, como é 
que eu me proponho, no terreno, desenvolver isso. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 23 61 Também. Eu aqui não sei muito bem se, pronto... 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 26 32 Sim, claro, estão 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 27 45 Sim, 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 

Delta 28 44 Estavam. 
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de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 30 34 Estão contemplados no Projeto Educativo e no meu Plano Estratégico. Aliás o meu 
plano estratégico foi construído com base nesses quadros. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 30 35 A primeira coisa quando fiz o Plano Estratégico foi criar a matriz de valores; depois, em 
função disso foi criada a Missão e a Visão da escola e a partir daí foram definidos 
objetivos estratégicos, os objetivos operacionais e, depois, foram feitas as 
correspondentes ações com um cronograma estipulado, ao longo dos quatro anos, 
mexendo com todas as áreas da escola 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 31 50 Faziam parte também do seu projeto de intervenção? 
Fizeram 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 32 32 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 34 35 Quando concorri estavam no meu projeto de intervenção, sim. 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 37 26 Sim, como é lógico. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 37 27 Estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 40 21 Também. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 41 41 Estavam  

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 42 38 se ler a minha candidatura a diretor encontra lá isto tudo, claramente. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 

Delta 45 43 Estão e são estes que eu disse… 
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Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 46 23 Também fazem parte, estão lá todos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 48 37 também lá estão. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 49 41 Sim, nós vamos agora fazer o novo Projeto Educativo e já estavam no meu projeto de 
intervenção 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 51 34 sim. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 

Delta 52 40 Estão. 
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de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 54 33 Também estão contemplados 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 55 40 Sim, claro. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 56 50 Sim, aí e no meu plano de ação. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Integra a missão, a 
visão e os valores 

Delta 57 46 Sim. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Linhas 
orientadoras\Dar respostas sociais 

Delta 54 34 No meu projeto de intervenção, uma das linhas orientadoras e prioritárias foi, 
exatamente, chamar a atenção que a escola é charneira para muita coisa, 
nomeadamente para os grandes problemas sociais que se avizinhavam, e que deram o 
que deram. Também fazer o alerta que qualquer trabalho desenvolvido na escola não 
podia perder de maneira nenhuma o horizonte do grande problema social e económico 
que se avizinhava. Fazia esse alerta e propunha no meu plano de intervenção dar 
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resposta prioritária, exatamente a essas situações de desmembramento social que 
iríamos sentir, alertava para os casos de fome que já se verificam e para a necessidade 
da nossa intervenção ser uma intervenção prioritariamente no capítulo social. Isto 
porque também a Missão da escola é isso, é dar resposta àquilo que a sociedade 
necessita. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Linhas 
orientadoras\Elaborado a partir do 
contrato de autonomia 

Delta 15 46 O meu projeto de intervenção foi feito, como não podia deixar de ser, com base no 
plano de ação do contrato de autonomia, que ainda está a vigorar. Eu não queria deixar 
de ter essa referência. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Linhas 
orientadoras\Elaborado a partir do 
contrato de autonomia 

Delta 16 55 Deixei bem claro que o meu projeto não é um projeto fechado, é aberto a outros 
contributos porque não vou ser eu sozinha que vou conseguir atingir aqueles objetivos a 
que me propus. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Linhas 
orientadoras\Foi pensado para o 
sucesso dos alunos 

Delta 21 48 O projeto de intervenção foi no sentido dos processos do aluno, foi pensado nessa 
base. O título é “Um futuro de sucesso”, exatamente por isso e está todo estruturado em 
termos de favorecer o caminho que vai ter, desde que entra na escola até que vai sair 
daqui. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Linhas 
orientadoras\Gerado a partir do 
projeto educativo 

Delta 13 79 faziam parte, aliás neste momento o projeto de intervenção plasmou o Projeto Educativo 
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03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Linhas 
orientadoras\Gerado a partir do 
projeto educativo 

Delta 37 28 Aliás, muito do que está no meu projeto de intervenção, eu fui beber ao projeto 
educativo 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.02. O Projeto 
de Intervenção\Linhas 
orientadoras\Integra as ideias do 
projeto educativo 

Delta 20 61 Todo o meu projeto tem plasmado as ideias do projeto educativo, que ajudei a construir 
e, como tal, não podia deixar de ter lá isso, independentemente de cumprir metas mais 
palpáveis. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\Dificuldade em gerar 
documentos coletivamente por 
falta de participação 

Delta 08 67 Existe nestas escolas alguma dificuldade em discutir e em conceber documentos 
definidores da política. Existe essa grande dificuldade. Não o escamoteamos, aliás no 
meu projeto de intervenção isso é patente, eu digo que o projeto educativo não 
consegue, apesar de haver de facto esta abertura a que a comunidade participe, muitas 
vezes a comunidade não participa. E, portanto, nós não temos sempre uma capacidade 
de gerar documentos de forma coletiva. Muitos dos documentos gerados são feitos por 
mim, o que não é coisa do meu agrado, é coisa de que me penitencio, é alguma coisa 
que eu ainda não consegui implementar na comunidade escolar, que é a conceção e 
elaboração de documentos. Posso-lhe dizer que, por exemplo, relativamente a 
documentos orientadores, como os dos planos de estudo, eu divulguei-os pela 
comunidade educativa e tive muito pouco feedback, tive muito poucas ideias. (...) Houve 
oportunidade mas não houve feedback. Se é certo que a minha responsabilidade é 
vasta, também neste aspeto, (...) eu não o consegui fazer. E neste caso a discussão das 
questões no âmbito da comunidade educativa não tem sido participada. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\Eram documentos mal 

Delta 21 49 Parece-me que nos últimos anos todos esses documentos, o projeto educativo, os 
projetos curriculares de turma e de escola não estavam bem articulados. Neste 
momento há essa preocupação, esse despertar para essa problemática e há a tentativa 
de organizar dessa forma e que sejam, efetivamente, documentos articulados e que 
sejam a referência do agrupamento. Não estavam a ser e a visão atual é diferente e é 
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articulados isso que estamos a tentar fazer. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\Estão disponíveis para toda 
a comunidade 

Delta 29 54 Na páginaweb nós agora destacámos os três documentos essenciais. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\Há algum desconhecimento 
externo 

Delta 55 41 nós detetamos que, de facto, há lacunas e há desconhecimento de por parte dos 
membros da comunidade relativamente aos projetos educativos, ao projeto curricular, a 
algumas áreas de intervenção. Por exemplo, como é que funciona o Conselho Geral, 
como é que funciona o Conselho Pedagógico, há uma falta de comunicação e de 
conhecimento interno. Nós começámos por ter um projeto educativo que eram sessenta 
páginas. E se há quatro ou cinco anos atrás me perguntasse qual é a missão da escola, 
de facto, isso não estava no projeto educativo da escola. Eu quando fui confrontado com 
ter de responde a um inquérito muito simples relacionado com a integração social, 
encontrei dificuldades em questões tão simples como esta: Qual é o objetivo essencial 
da escola? Eu sei, mas onde é que ele está? Não há, não existe. Essa dificuldade, de 
ter de preencher uma coisa tão simples, mudou-me. Se eu não sei responder a isto ou 
se não há documentos para responder a isto, está tudo errado. Transformei de imediato 
o projeto educativo de sessenta páginas num de dez páginas, onde de facto está lá o 
que é essencial. E aí sim, já lá está o que é a visão e a missão da escola, embora essa 
terminologia de missão e visão teve o seu tempo. Há sete, oito anos atrás isso estava 
na moda, as pessoas falavam muito na visão, na missão e depois isso foi 
desaparecendo e as pessoas, acho que passaram a ter algum medo de falar na visão e 
da missão e depois isso foi-se diluindo. 
P.: Será porque é um discurso que vem muito do mundo das empresas privadas? 
E nessa altura havia mais uma necessidade de nos afastarmos das empresas privadas: 
a escola não é uma empresa, a escola não tem clientes, a escola não tem objetivos e, 
de facto, nunca teve. Agora desde que nós temos um contrato de autonomia, nós fomos 
obrigados a definir objetivos. Eu comecei de ter alguma necessidade de, neste 
momento, ter objetivos específicos, onde é que estamos, aonde queremos chegar, qual 
é o percurso. Par nós termos isso, fomos obrigados a encontrar-mo-nos. Claro que isso 
não é para toda a gente, a escola foi remodelada, dos duzentos e trinta professores que 
tínhamos há três anos, mais de 30% foram renovados, são novos na escola, o que 
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significa que, se calhar, para estes professores novos ainda não houve a preocupação 
da interiorização dos valores, da missão, da escola, não houve trabalho suficiente para 
que eles absorvesse isso.   
P.: É um trabalho que ainda tem de ser feito. 
Tem de ser feito e vai ter de ser melhorado. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\Não estão disponíveis para 
a comunidade 

Delta 34 36 Isso são documentos que estão acessíveis para a comunidade? 
Não, nada disso está acessível. Quando concorri o Conselho Geral Transitório nunca 
fez essa divulgação, nem do meu projeto nem dos outros candidatos. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\São gerados inicialmente 
por mim 

Delta 23 62 os documentos orientadores, têm sempre um primeiro passo que é dado por mim. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\São gerados inicialmente 
por mim 

Delta 31 51 nós tivemos de definir a Missão e a Visão, estas coisas também acontecem, às vezes, 
porque é necessário acontecerem, não é? Tivemos de defini-las para a avaliação do 
desempenho docente e, portanto, tive eu de definir a Missão e a Visão de acordo com o 
que eu lhe defini. 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 
estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\São gerados inicialmente 
por mim 

Delta 32 33 O projeto educativo é, a bem dizer, o meu projeto de intervenção 

03. OS REFERENCIAIS 
CONCEPTUAIS DE AÇÃO\03.04 
Os documentos 

Delta 43 14 Eu quando andava no liceu eu colaborei no jornal da terra e escrevi coisas sobre como 
eu achava que deviam ser as escolas; tinha 16, 17, 18 anos. Eu acho que está a chegar 
a altura de concretizar algumas dessas coisas, aos 56 anos. Eu tenho para o Projeto 
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estruturantes\03.04.03. Aspetos 
gerais\São gerados inicialmente 
por mim 

Educativo, para o programa de autonomia que eu queria concertar com o Conselho 
Geral, com a Câmara Municipal e com o Ministério da Educação. (...) Vejo que está 
chegada a altura de concretizar algumas coisas que me parecem interessantes. 

        

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.01 DL 769A-
76\Nunca me senti o único poder... 

Delta 03 44 Não, eu acho que a legislação confere mais poder à gestão de topo, até é a atual, 
portanto não acho que seja a dessa altura. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.01 DL 769A-
76\Nunca me senti o único poder... 

Delta 47 27 Não sentia nada disso. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.01 DL 769A-
76\Nunca me senti o único poder... 

Delta 56 51 isto tem muito mais a ver com a postura das pessoas, com a cabeça das pessoas. O 
problema do poder... Eu acho que o poder é muito relativo, hoje tem-se e amanhã não 
se tem. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.01 DL 769A-
76\Nunca me senti o único 
poder...\porque estava tudo muito 
dividido com os professores 

Delta 34 37 Nessa altura eu acho que o poder estava bastante dividido pelo facto de ser um sufrágio 
direto, com os pares, com os professores. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.01 DL 769A-
76\Nunca me senti o único 
poder...\porque estava tudo muito 
dividido com os professores 

Delta 56 52 até havia uma possibilidade de partilha com os colegas, fazíamos reuniões gerais que 
era até um órgão que não era considerado 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.01 DL 769A-

Delta 32 34 nessa altura ele era muito controlado pelo Pedagógico. Repare que havia muita 
competência deliberativa no Pedagógico. Aliás, eu acho que o órgão que mais perdeu 
com estas mudanças todas foi, precisamente, o Conselho Pedagógico. Eu acho que o 
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76\Nunca me senti o único 
poder...\porque o Conselho 
Pedagógico tinha muito poder 

Conselho Pedagógico, durante o 769, (...) é que mandava, tinha sempre a última 
palavra. Aliás o 769 tinha essa particularidade. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.01 DL 769A-
76\Nunca me senti o único 
poder...\porque o Conselho 
Pedagógico tinha muito poder 

Delta 56 53 tínhamos um Conselho Pedagógico alargado 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.01 DL 769A-
76\Tinha mais responsabilidade 
sobre mim 

Delta 34 38 Eu acho que havia mais responsabilidade porque era direto [e] as pessoas olhavam 
diretamente e com o 115 não, passou a haver aqueles patamares. A gestão foi-se 
dividindo enquanto que antes não. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-91\As 
discordâncias não tinham sentido 
e derivam de uma visão política 

Delta 06 40 A guerra sindical que foi feita ao 172/91, - os patrões… e outras caricaturas que fizeram 
- e em que o Professor Doutor João Barroso, sem desenhos, também criticou 
severamente, era completamente absurda. Nós tínhamos reuniões regulares com a 
equipa coordenadora da experiência e com as escolas que estavam envolvidas. 
Tivemos reuniões com os sindicatos onde se discutiam esses assuntos e, claramente, 
verificava-se que a discórdia era sobretudo derivada de uma visão política. Tudo servia 
para contestar. O que os sindicatos temiam era que o diretor virasse reitor. Temiam, 
nessa altura, depois continuaram a temer com o 115/98 e agora voltaram a temer com o 
75/2008. Quando o 75 mudar vão defendê-lo, dizer que o 75 é que era bom e o próximo 
será mais uma vez uma desgraça. Faz parte da política, neste caso sindical, contestar o 
modelo novo. Eu sou muito crítico em relação a essa posição sindical, aliás eu era 
sindicalizado, era membro da FENPROF, e mandei uma carta (...) a dizer porque é que 
deixava de ser membro do sindicato. Entendia que estavam a fazer mal à Educação e 
hoje continuo a pensar a mesma coisa. Eu digo, de uma forma irónica, é claro, que era 
bom que o Mário Nogueira conseguisse os objetivos políticos dele, para ver se não 
continuava a fazer tão mal à Educação. Como vê, a minha posição é muito clara.  

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-

Delta 06 41 esta escola funcionou em regime experimental e eu estive sete anos na direção da 
escola nesse contexto, o regime experimental foi prolongado e eu estive sete anos 
como diretor executivo. O que é que se passou de diferente na escola? Nada. A minha 
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91\Continuei a trabalhar como se 
fosse um órgão colegial 

forma de trabalhar continuou a ser, exatamente, a mesma que anteriormente e ganhei 
contra a burocracia, porque sendo um órgão unipessoal não tinha de fazer as atas para 
dizer tudo o que fazíamos, como no órgão colegial. De resto, continuámos a reunir, da 
mesma forma que faziamos antes como se estivessemos num órgão colegial 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-
91\Continuei a trabalhar como se 
fosse um órgão colegial 

Delta 06 42 O que aconteceu, efetivamente, é que o novo órgão, do 172/91, era um órgão que não 
fez esquecer de imediato a prática dos anos anteriores. As pessoas continuaram a ser 
as mesmas. Eu continuei a ter os mesmos adjuntos que tinha antes, de maneira que 
continuámos o nosso trabalho da mesma forma e a discutir os assuntos quando 
tínhamos de discutir, com a diferença de alguns terem que ser submetidos ao Conselho 
de Escola para serem avalizados.  

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-91\No 
Conselho de Escola a opinião do 
Diretor tinha muito peso 

Delta 06 43 Alguma mudança foi sendo gradualmente sentida embora no Conselho de Escola a 
opinião do diretor executivo tivesse muito peso.  

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-
91\Nunca tive problemas 

Delta 06 44 eu estive durante sete anos, como disse, na experiência do 172/91 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-
91\Nunca tive problemas 

Delta 06 45 no 172/91, em que houve muitos problemas noutras escolas, nós aqui nunca os tivemos 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-
91\Nunca tive problemas 

Delta 13 80 Eu sempre respeitei as hierarquias (...) o anterior também a tinha, muito mais ligada à 
tutela, à direção geral. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-
91\Nunca tive problemas 

Delta 13 81 Eu sei que a primeira coisa, depois de eu tomar posse, foi lá o presidente do Conselho 
Consultivo apresentar-se: “Olhe eu sou o presidente do Conselho Consultivo, eu estou 
disponível quando quiser reunir e tal.” E reunimos, tanto ou tão pouco fizemos que num 
ano conseguimos a tal escola nova para a terra. 
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04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-91\Os 
alunos e o pessoal não docente 
deixaram de pertencer ao 
Executivo 

Delta 06 46 Claro que houve alterações, o conselho diretivo tinha alunos e tinha pessoal não 
docente e estes deixaram de pertencer ao órgão executivo e passaram para o Conselho 
de Escola e assim algumas funções também transitaram. Os alunos e o pessoal não 
docente não faziam, como hoje, qualquer sentido num órgão executivo. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-
91\Tínhamos um Conselho 
Consultivo 

Delta 13 82 Tínhamos um Conselho Consultivo, ainda me lembro disso. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.02 DL 172-
91\Tínhamos um Conselho 
Consultivo 

Delta 13 83 Na primeira fase nós só tínhamos um Conselho Consultivo, que era representado por 
pais, pelos interesses económicos 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-98\A 
AE ajudava a administrar a escola 

Delta 13 84 as assembleias reuniam de três em três meses e, portanto, nunca podiam ser órgão de 
administração da escola. Se calhar ajudavam a administrar a escola e é assim que eu 
entendo. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-98\A 
escola optou pelo órgão 
unipessoal... 

Delta 06 47 quando entrou em vigor o 115/98, há eleições e a escola opta pelo diretor, órgão 
unipessoal, quando podia optar de novo por um órgão colegial. (...) esta escola opta 
pelo diretor e faz-me eleições sucessivas como diretor sempre com setenta/oitenta por 
cento de votação. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-98\A 
escola optou pelo órgão 
unipessoal... 

Delta 58 33 [Foi] um desafio [e] [n]essa decisão, para ser tomada [pela Assembleia], foram 
auscultados os representantes dos pais, de todos os professores e de todo o pessoal 
não docente. O resultado foram 87, 88% das respostas. Optando por um cargo 
unipessoal, neste caso na minha pessoa, o que de facto só me atribuiu mais 
responsabilidades. De facto aí, nessa situação do diretor, que já não é nova para mim, 
nessa altura sim, senti que algo estava a mudar porque as pessoas optando ou 
confiando, neste caso confiando, numa pessoa para responder à gestão enfim das suas 
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perspetivas, enfim, das suas ambições, colocam-nos em cima uma carga de 
responsabilidade muito maior do que ser uma equipa que se candidata para 
desenvolver um projeto. Eu apresentei aquilo que pensava e as pessoas confiaram em 
mim. E de facto nessa altura senti-me elogiado, obviamente, mas com algum receio. 
Nessa altura senti algum receio porque é assim: “Eu vou responder sozinho por isto 
tudo.” Foi um desafio interessante [e] o reconhecimento do meu trabalho. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-98\A 
homologação pela Direção 
Regional é uma forma de controlo 

Delta 13 85 quando apareceu o 115-A e a Assembleia de Escola. Quem dava posse ao presidente 
do Conselho Executivo era o presidente da Assembleia de Escola e o processo de 
eleição do presidente era todo feito internamente na escola. E a Direção Regional já 
nessa altura exigia que nós enviássemos tudo para lá, para ser homologado, ora quem 
homologava era a assembleia de escola, no nosso entendimento. E então, só depois de 
alguns de nós nos começarmos a negar a enviar para lá as coisas, é que na altura um 
diretor regional adjunto nos dizia: “Não, não é nesse sentido é só no sentido de ver se 
formalmente as coisas estão bem e não homologar.”, mas ele começou a mandar 
homologações claras do processo. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-
98\Não necessitava de ter sido 
reformulado 

Delta 56 54 Eu acho que [prefiro] o 115, com aquele papel da assembleia. O 115 não foi 
exaustivamente aplicado [e] acho que o 115 era um bom modelo de gestão. (...) Eu 
acho que não [necessitava de ter sido reformulado]. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-98\O 
presidente da AE sempre 
percebeu o meu papel 

Delta 37 29 Não senti grande diferença porque quando há lideranças da parte do órgão do gestão e 
quando há também lideranças por parte da Assembleia ou, por outras palavras, pode 
haver problemas quando há divergências nas lideranças, ou seja, quando as pessoas 
não interpretaram bem os seus papéis. Aqui nunca houve esse problema, graças a 
Deus, mas havia escolas onde houve esse problema porque o presidente da 
Assembleia fazia coisas que não eram da sua competência. Aqui nunca houve esse 
problema porque a pessoa que esteve desde o 115 à frente da Assembleia, e que agora 
é presidente do Conselho Geral, sem percebeu o papel que cada um de nós tinha. Ele 
sempre percebeu que o presidente do Conselho Executivo é o superior hierárquico da 
escola, mais ninguém. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-

Delta 02 74 O 115 quis fazer a cultura da participação, ainda não muito impositiva, era mais a 
cultura da participação, a participação dos pais nos conselhos de turma, dum 
representante de turma, uma participação mais tímida na Assembleia, mas ainda 
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98\Promoveu a cultura da 
participação e a partilha do poder 

deixando os professores em maioria, o que era completamente desincentivador dos 
outros corpos. (...) Portanto, eu acho que o 115 aqui deu um passo em frente, reforçou a 
participação da comunidade na liderança estratégica da escola. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-
98\Promoveu a cultura da 
participação e a partilha do poder 

Delta 30 36 O 115-A considerava que podia haver partilha de poder; esse era o espírito do 115. Na 
altura tinha a minha presidente do Conselho Pedagógico (agora é até minha 
subdiretora) e funcionou sempre bem. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-
98\Promoveu a cultura da 
participação e a partilha do poder 

Delta 38 35 Se, efetivamente, os órgãos cumprirem as funções que estão confiadas na lei, prefiro 
este sistema [separação de poderes]. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-
98\Promoveu a cultura da 
participação e a partilha do poder 

Delta 45 44 Acho que é melhor dividir as coisas (...) porque a partilha, a colaboração entre as 
pessoas e a partilha, ajudam, na minha perspetiva, a melhor o desempenho das escolas 
e dos agrupamentos. Acho que quando são sempre os mesmos e só aqueles acaba por 
se reduzir um bocadinho a visão das coisas. Assim, há os contributos dos vários órgãos 
que, na minha perspetiva, podem fazer com que isto ainda seja melhor. Acho isso muito 
importante. 

04. A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO 
EM REGIMES ANTERIORES AO 
DL 75-2008\04.03 DL 115A-
98\Promoveu a organização 
pedagógica 

Delta 14 64 O melhor do 115 é deixar que as escolas se organizem de uma forma muito 
pedagógica. 

        

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 02 75 eu sempre defendi a avaliação dos professores, sempre. Eu fui dirigente sindical e já 
enquanto dirigente sindical eu sempre achei. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 03 45 o que existia era a avaliação que os nossos governantes quiseram que existisse. Se os 
professores estavam habituados a um modelo de avaliação que não era nada, também 
a culpa não é só deles, é culpa é de quem deixou que as coisas fossem assim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 05 39 eu tenho que dizer com  frontalidade, porque defendi sempre a bandeira da avaliação 
(...), apesar de não defender o modelo, não é? Defendo a avaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 05 40 eu entendi, e entendo ainda hoje, que é fundamental a avaliação dos docentes.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 06 48 acho que a avaliação é fundamental e é dessa forma que se defende a escola pública, 
sempre fui dessa opinião e discuti-o na sala de professores. Não consegui convencer 
assim tantos, mas também não mudei de opinião. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 

Delta 08 68 Ao nível da avaliação penso que (...) era necessário um modelo, [mas] se é certo que se 
ganhou uma discussão que é a discussão da necessidade de monitorizar o 
desempenho do docente, isso é de facto necessário, também é certo que essa 
monitorização não pode ser de natureza administrativa, nem pode ser... como é que hei-
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da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

de dizer? De natureza punitiva, tem que ser de natureza formativa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 08 69 eu sou profundamente adepto da avaliação de professores, 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 09 58 Eu acho que a avaliação é primordial, não pode ficar de lado.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 09 59 A avaliação ainda não está bem, mas acho que é importante que exista. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 10 56 Eu não discuto o modelo, acho que ele é extremamente burocrático, muito pesado em 
termos administrativos, mas é necessário; este ou outro qualquer.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 11 54 Não é que eu esteja de acordo com tudo, estou de acordo com os princípios, com a 
importância da avaliação, com alguns dos princípios que estão subjacentes a este 
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DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

modelo: a avaliação feita por pares, a avaliação feita na escola, concordo que a 
avaliação tem de ter duas vertentes, uma pedagógica e outra funcional. Se me pergunta 
se uma deve ser colocada em detrimento de outra, eu acho que não, embora a funcional 
pudesse ter menos peso em detrimento da pedagógica. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 12 54 Eu sou a favor da avaliação, mas não com este modelo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 13 86 princípio corretíssimo – eu acho que é preciso haver avaliação de professores e digo por 
mim.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 18 38 A minha posição foi: Eu por um lado acredito na avaliação, apesar de haver muita gente 
a não acreditar. Eu acredito que é preciso fazer uma avaliação, que seja criteriosa, que 
seja bem feita, que seja em condições. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 18 39 A avaliação que havia até aqui, não prestava para nada.  
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 19 53 temos de ser avaliados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 19 54 Pelo anterior modelo, o que estava em vigor até então, não valia a pena, aquilo não era 
nada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 25 57 eu estava a favor da avaliação de desempenho. Provavelmente, assim não. (...) De 
outro modo.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 28 45 Relativamente à questão da avaliação, independentemente do modelo, a avaliação que 
tínhamos... hum...aquilo... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 

Delta 29 55 fui adepta, e sou, da avaliação. 
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da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 33 39 eu sempre defendi a avaliação. Eu nunca tive medo de ser avaliada e acho que é o 
meio, sem dúvida, de melhorar o ensino. Agora como ele foi feito, foi muito... Sobretudo 
como foi transmitido, acho que se a senhora ministra da Educação tivesse tido umas 
relações públicas como deve ser e tivesse tido alguém que soubesse transmitir as 
coisas doutra maneira, sem a arrogância e sem a prepotência, as coisas tinham corrido 
bem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 33 40 eu acho que a avaliação, como lhe digo, é necessária 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 34 39 Eu sou a favor de uma avaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 34 40 O que acontecia anteriormente era aquela coisa: faz-se, não se faz, pede-se o Bom, não 
se pede. Ficava ali tudo nublado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 35 35 Não sei se o modelo é o mais correto, se deve ser alterado, mas a avaliação era 
necessária,  
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 35 36 até aqui, não passava de um currículo e de uma autoavaliação, com umas fotografias e 
com uns créditos numa formação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 43 15 julgo que algumas pessoas, cada vez maior número de pessoas vão vendo que a 
avaliação, pode ter muitos erros e muitos defeitos, é benéfica ao sistema. Nós somos 
profissionais, temos brio, e acho que não agrada a ninguém trabalhar num sistema mal 
organizado. As pessoas começam a ver que, afinal de contas, nós temos respeito pelos 
professores. Ninguém interfere na sala de aula, o professor tem direito a usar as suas 
opções pedagógicas para ensinar. Desde que ele cumpra os programas ele tem uma 
margem que é sua. A própria lei que prevê que os professores sejam funcionários tão 
especiais, tão especiais, que se lhes pede que interiorizem o Projeto Educativo e que 
eles próprios proponham objetivos para si próprios, eu acho que é dignificante para os 
professores. Muitos não veem isso, mas eu acho que é dignificante para os professores. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 45 45 Em termos da avaliação, sim. Uma avaliação dos professores séria, sem dúvida 
nenhuma. E também devo dizer, as pessoas numa forma geral, que estão no ensino, os 
professores, cumprem. Eu avaliaria a maioria esmagadora dos professores, de Bom, 
mas penso que os órgãos de gestão têm de encontrar mecanismos de avaliação para 
os professores que não cumprem e poder dizer as pessoas: “Não cumpre? Tem que 
mudar, tem que fazer formação, tem que mudar a sua ação, porque se não vai ter 
consequências na sua carreira.”  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 45 46 Vejo uma avaliação de desempenho feita de outra forma, porque esta de facto acabou 
por não resultar, mas eu vejo-a com bons olhos. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 45 47 não era a anterior avaliação que era boa.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 47 28 eu acho que a avaliação é fundamental. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 47 29 eu quando li a primeira versão da avaliação pensei: “Até que enfim que a gestão da 
escola tem um instrumento para avaliar os professores." A verdade é que nós somos 
apertados pela administração porque temos de ter resultados, temos de cumprir metas, 
temos de não sei quê, mas depois nós em termos da gestão da escola... Por exemplo, 
há um professor que é desmotivado, que não fez o seu trabalho convenientemente, que 
não é profissional; nós não podemos agir, não temos mecanismos, nunca tivemos. 
Repara, eu chamo aqui o professor, falo com ele, mas se ele fizer orelhas moucas eu 
não tenho forma de atuar, porque, inclusivamente hoje, nós para instruirmos um 
processo disciplinar e temos de nomear um colega da escola para instruir um processo 
disciplinar, que é uma coisa horrível. Isso não acontecia antes. Antes havia um 
problema qualquer, mandava-se para a inspeção e era a inspeção que nomeava 
alguém. Quer dizer, já não basta ser um processo complicado porque depois há aquela 
coisa da deontologia profissional, que é um colega. Depois, pôr outro colega a instruir é 
um castigo para esse desgraçado ter de fazer aquilo. Portanto, nós não temos 
mecanismos para atuar, sentimo-nos impotentes. Quando eu vi aquilo pensei logo: “Esta 
é uma coisa que nos vai permitir atuar sobre esta gente.”  
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 50 33 acho que o modelo de avaliação anterior, não era um modelo de avaliação coisíssima 
nenhuma. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 52 41 acho que é importante haver avaliação, efetivamente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 54 35 A necessidade da avaliação todos nós estamos conscientes de que ela é necessária 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 55 42 Eu sempre fui acérrimo defensor da avaliação docente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 

Delta 55 43 Sempre achei que não existia avaliação docente e acho que era essencial 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 56 55 eu sou a favor da avaliação, acho que é muito importante eu própria ser avaliada e que 
me digam o que estou a fazer bem ou o que estou a fazer mal, quais são os pontos em 
que tenho de melhorar  e como. Acho que isso é importante, quer para a organização, 
quer para mim própria; essa regulação eu acho muito importante. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 56 56 houve a tradição de muito ano em que as pessoas não tinham tido essa regulação, era 
um ato administrativo e isso acabou por criar situações complicadas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 60 33 Quem definiu as regras da avaliação foi o Ministério da Educação. A avaliação do 
desempenho que se fazia, mal ou bem, fazia-se, era aquela, ninguém pôs cá outra. Eu 
defendo e sempre defendi que, infelizmente, com a avaliação que existia, toda a gente 
chegava ao topo da carreira a não ser aquele que não quisesse meter o papel. Era 
assim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

Delta 60 34 Reconheço perfeitamente que é necessário fazer uma avaliação de desempenho 
honesta. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 60 35 Eu concordo com a avaliação do desempenho, de dois em dois anos, transparente e 
honesta. Não há nenhum país da Europa que tenha uma avaliação do desempenho de 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.01 Um novo 
modelo de ADD era necessário 

dois em dois anos. As avaliações do desempenho devem-se fazer conforme são os 
órgãos agora, eleitos por quatro anos, então vamos fazer isto de quatro em quatro anos; 
tem toda a lógica. E mais, concordo com as quotas e que as pessoas concorram a, a 
partir de determinado momento como acontece no ensino superior. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Avaliar só através de um 
autorrelatório era insuficiente 

Delta 09 60 O sistema que tínhamos de avaliação era muito fraco. A avaliação só através de um 
relatório entregue não é funcional. Primeiro porque todos tinham igual e quem disser 
que não, a gente sabe que era mentira. Aquilo era só um pró-forma. Bastava ter lá 
aqueles itens e ninguém se preocupava em saber se aquilo tinha sido feito ou não, se 
era verdade ou não.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Avaliar só através de um 
autorrelatório era insuficiente 

Delta 39 47 Temos que ser honesto e sinceros, o relatório de autoavaliação que existia no anterior 
modelo, não era, não podemos considerar aquilo como avaliação. Quando muito podia 
ser uma reflexão acrítica porque muitas das coisas, até transitavam duns relatórios para 
os outros, até vinham duns colegas para os outros, não é? Lá está, nós também 
perdemos um bocadinho, eu sou um bocado crítico em relação à nossa classe porque 
acho que nós aproveitamos todos estes pontos de fuga para contornarmos as coisas. 
Aquilo que aconteceu com o anterior modelo de avaliação foi que ele se cristalizou 
naquilo que nós conhecemos, era uma coisa impessoal, onde se despejava para lá um 
conjunto de supostas reflexões críticas que, no fundo, e eu estive à frente duma 
comissão, acompanhei e li muitos dos relatórios, sei do que é que estou a falar, no 
fundo depois aquilo não se traduzia na prática do professor, na realidade do professor. 
(...) Não correspondia [à realidade]. Não, muitas das vezes era contraditório. Às vezes, 
deixa lá perguntar: “Então, mas este colega não desenvolveu este âmbito de atividade 
na minha escola. Não era esta a ideia que eu tinha, nem vi nada disto.” Acho que era 
um bocado esquizofrénico, por um lado a teoria e por outro lado a prática. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 52 42 Aquela questão da entrega do relatório não fazia sentido. Não passava de um pró-
forma, nós víamos que os relatórios, muitas vezes, eram cópias de colegas, do ano 
transato, mudavam só as turmas mas a conversa era mais ou menos a mesma. Não 
passava de uma formalidade. Nesta escola era assim, admito que noutras fosse uma 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Avaliar só através de um 
autorrelatório era insuficiente 

coisa muito formal. Aqui era assim, como disse. Penso que era importante, 
efetivamente, haver qualquer coisa de diferente e essa qualquer coisa pode passar, de 
facto, pela avaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Não havia uma verdadeira 
diferenciação entre os professores 

Delta 02 76 Foi uma das razões que me fez entrar a mim, muitas vezes, a mim e as outros, em rota 
de colisão porque nós achávamos que esta coisa de nós querermos todos ser iguais um 
dia de rebentar mal, não é? Devia um dia de rebentar mal, portanto, já na altura nós 
dizíamos: “Vamos fazer propostas de diferenciação, ah pronto, não é muita coisa, mas 
que haja por exemplo Insatisfaz, Satisfaz e Bom”. Ao menos aqui uma diferenciação que 
premeie, porque a gente sabe... Nós estamos numa escola e sabemos perfeitamente 
que há aqueles que se empenham e aqueles que se empenham menos e alguns que 
não se empenham nada; nós todos temos a noção disto, não é novidade para ninguém. 
Mas não nunca se conseguiu. Eu depois, quando saí da escola, estive na Secretaria de 
Estado da Educação e tivemos uma proposta, com o então ministro Marçal Grilo, em 
que se propunha isto. Andaram, andaram e andaram a discutir e acabou por ficar tudo 
na mesma: Satisfaz, Não Satisfaz. Portanto, isto ia ter que acontecer, quer dizer, os 
professores não podiam passar incólumes a toda uma filosofia de administração pública, 
que está a ser avaliada pelo SIADAP, há não sei quantos anos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Não havia uma verdadeira 
diferenciação entre os professores 

Delta 08 70 nós não somos todos iguais. A diferenciação tem que existir e tem que existir a 
monotorização de todos os processos  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 

Delta 09 61 Depois, todos tinham satisfaz. Até os próprios colegas diziam: “Para quê trabalhar tanto 
se no fim somos todos iguais?” Depois, se alguém pedia um Bom, tinha de o pedir ao 
Conselho Pedagógico, era mal visto, faziam de tudo no Conselho Pedagógico para que 
esse Bom não fosse dado. Eu não achava que fosse o correto. Acho que deve haver 
alguma diferenciação para que se possa estimular também o trabalho das pessoas. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Não havia uma verdadeira 
diferenciação entre os professores 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Não havia uma verdadeira 
diferenciação entre os professores 

Delta 13 87 A escola dividia-se pelo mínimo divisor comum, quer dizer, o mais baixo tinha sempre 
Satisfaz. Quer dizer, eu podia trabalhar muito e tinha Satisfaz como tinha o meu colega 
que dava as catorze horas de aulas e mais nada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Não havia uma verdadeira 
diferenciação entre os professores 

Delta 18 40 Sempre criticámos, e nós professores sabemos isso, criticava-se que tanto valia 
trabalhar muito como trabalhar pouco, levávamos a mesma recompensa. Neste 
momento, é dada a oportunidade de haver aqui alguma justiça mas continuamos a 
querer que seja tudo igual. Nós por um lado criticamos, mas quando chega a hora da 
verdade, não, deixa-se estar tudo igual, estamos todos bem. E vivemos todos felizes. Eu 
não concordo com isso, não concordo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Não havia uma verdadeira 
diferenciação entre os professores 

Delta 19 55 Nós professores, era tudo Satisfaz. Aqui nesta escola, houve apenas um professor que 
requereu o Bom. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 38 36 A avaliação que se fazia antes só tinha um problema, no meu entender, que eles nunca 
superaram, que era: a comissão de avaliação poder atribuir o Satisfaz e não o Bom e o 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Não havia uma verdadeira 
diferenciação entre os professores 

Muito Bom. Era Satisfaz a toda a gente e nunca permitiram que a comissão e as 
próprias escolas fizessem a distinção entre professores. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Não havia uma verdadeira 
diferenciação entre os professores 

Delta 60 36 a grande maioria das pessoas, eu estou nesse lote, por isso é que estou à vontade para 
falar, chegou lá acima porque foi caminhando, toda a gente caminhou, e não conheço 
ninguém, a não ser aquele que não tenha metido os papéis, como já lhe disse, que não 
chegasse lá acima com o tempo de serviço. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\O mérito não era 
reconhecido 

Delta 13 88 Não sei se por causa dos maus, mas por causa dos bons, porque o mérito é preciso ser 
reconhecido e não o era; os bons professores fugiam da escola ou pelo menos sentiam-
se frustrados na escola. (...) Não se sentiam valorizados e alguns ainda hoje o sentem 
porque o modelo não foi aplicado, não é? Efetivamente o modelo não foi aplicado, mas 
o modelo aplicado iria com certeza premiar quem era melhor. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\O mérito não era 

Delta 13 89 nós tínhamos de premiar o mérito e a escola não o premiava.  
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reconhecido 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\O mérito não era 
reconhecido 

Delta 35 37 reconhecer o mérito é fundamental. Era importante as pessoas sentirem alguma 
responsabilidade naquilo que fazem 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.01 A fundamentação 
da medida\05.02.01.02 Havia 
problemas no anterior modelo de 
ADD\Pedir o nível Bom era um 
problema para o candidato 

Delta 13 90 podia sempre propor-se a ter um Bom. 
Pois, mas, quer dizer, era uma postura assim... Eu lembro-me aqui na zona, acho que... 
P.: Eram mal vistas essas pessoas? 
Para já eram, tinham a mania que, armavam-se. Eu acho que aqui no distrito conheço 
um que merecia muito mais do que o que teve, mesmo propondo-se teve Bom, ele até 
merecia Muito Bom. Mas pouca gente se propôs, primeiro porque era uma chatice, era 
um problema, a burocracia dos papéis era muito complicada, depois porque, 
efetivamente. A administração tinha que reconhecer que dessa forma não era; eu que 
acho que sou Bom vou-me agora propor? É muito mais correto ser a administração; 
neste caso somos nós a avaliar o professor no sentido de dizer que sim senhor, que ele 
merece. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Devia ter sido logo alterada 

Delta 44 38 Eu lembro-me logo, desde o início do processo de avaliação que os diretores, na altura 
presidentes, eram gente que já estava, a maior parte, há muito tempo nestes cargos, 
para o bem e para o mal, e nós fizemos-lhe ver uma série de coisas. Então, uma série 
de erros que ela acabou por cometer, ela não nos ouviu, e sempre que as pessoas se 
manifestavam e a enganavam com as sondagens, ela persistia, que afinal de contas a 
maioria estava de acordo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 22 45 Eu tenho uma oposição ao modelo quando ele ainda estava em projeto. Eu vi 
perfeitamente, claramente, que o modelo, tal como estava desenhado, era impossível 
de aplicar numa escola como esta. Eu tenho essa grande defeito de procurar ver 
sempre as coisas nas últimas consequências e no terreno. Quando comecei a pensar 
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(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Era inconcebíbel 

na questão dos avaliadores e na questão do processo final vi que aquilo era impossível 
de aplicar. Fazer-se aquelas entrevista todas e depois a pessoa vem e reclama e há 
entrevista com três pessoas: o Diretor, o coordenador do departamento e a pessoa. 
Fazer uma entrevista a cada pessoa, coordenar isso com o horário de cada um, numa 
escola com cento e oitenta professores, com as aulas assistidas, com o ano a correr 
normalmente não permitia fazer o processo final como ele lá estava. Finalmente, 
passados dois anos, começaram a perceber que não era possível fazer as entrevistas e 
saiu a última versão em que as entrevista são facultativas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Era inconcebíbel 

Delta 22 46 mais pessoalmente, e mais acesa ainda, foi a discussão que tive com a senhora 
ministra e com o secretário de Estado numa delegação de que fiz parte, representativa 
de umas centenas de presidentes dos conselhos executivos que se reuniram aos 
sábados, por causa da problemática da Educação, em Santarém, em Lisboa, em 
Coimbra e em Guimarães, porque estamos em oposição das questões que estão a 
acontecer. Fui convidado para fazer parte dessa delegação que foi ao Ministério, fomos 
recebidos pela senhora ministra e pelo secretário de Estado, e dissemos, eu também, 
que estávamos contra o Estatuto e contra o modelo de avaliação e que faríamos todos 
os possíveis para os contrariar. Não cometeríamos ilegalidades mas que do ponto de 
vista social, da nossa ação e das nossas opiniões poderiam contar com a nossa 
oposição. Eu voltei a dizer à senhora ministra o que já lhe tinha dito e que já lhe referi 
sobre o que está na ata do Conselho das Escolas e que eu continuava com a mesma 
posição, radicalmente contra, ou seja, que o modelo da avaliação tinha impedimentos e 
impossibilidades. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Era inconcebíbel 

Delta 37 30 A avaliação, o primeiro modelo, nós [(os presidentes do Conselho das Escolas)] 
dissemos à senhora ministra, era completamente inconcebível, estávamos aqui dois 
anos meter aquele dados todos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 23 63 De repente toda a gente, queria transformar isto numa coisa absolutamente sublime, 
séria e sei lá que mais, cheio de todos os adjetivos de seriedade possíveis e imaginários 
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Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 34 41 da maneira como a avaliação estava a ser feita era perfeitamente megalómano 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 35 38 O sistema, como ele foi lançado no início, ainda não vai ser no próximo ano, nem nos 
próximos anos, que a situação se clarifique. (...) Avaliar o resultado dos alunos e o 
abandono e quantificar isso em resultados do professor, como nesta escola que tem 
realidades completamente diferentes, mas completamente diferentes, quantificar isso 
tudo e enquadrar isso tudo em valores não é fácil. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 39 48 os princípios que suportavam o modelo são aqueles que eu também defendo, que são, 
primeiro: a avaliação centrada no trabalho da escola; segundo: a avaliação de todas as 
áreas que o professor desenvolve na escola. Hoje ser professor não é só dar aulas, 
também não é só desenvolver atividades de enriquecimento curricular, quer dizer, é 
uma mescla disto tudo e o modelo parecia ter essas potencialidades. Agora, aquilo que 
depois surge de modelo é que me parece que é extremamente exagerado. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 41 42 quando apareceu a questão da avaliação dos professores, eu reuni um conjunto de 
colegas coordenadores, membros do conselho pedagógico, reuni mais uma série de 
colegas com os quais tinha alguma confiança, em termos de formação e de trabalho, e 
produzimos o modelo de avaliação da nossa escola. Não sei se a nível nacional talvez 
tenha sido o único, mas a nível da Direção Regional de Educação de certeza que fui o 
único. Estudei o modelo até ao limite, eu levei dois meses e meio a programar livros de 
cálculo ligados para implementar o modelo à minúncia, como estava no modelo. Ao 
ponto de que eu traçava metas da escola e elas deviam-se refletir individualmente por 
aluno, tendo em consideração o ponto de partida do aluno, àquela disciplina com aquele 
professor, etc, etc, etc. Ou seja, tal como o modelo estava inicialmente montado. Depois 
fiz um levantamento a partir dali, ou seja, que dados é que a escola tem de preparar 
para implementar isto, o que é que a escola tem que ter montado para conseguir dar 
resposta a isto. A conclusão a que cheguei é que para a quantidade de dados, mesmo 
todos os softwares que existiam nas escolas (...), os software de gestão, de alunos, 
nada conseguia dar resposta. Aquilo implicava a escola estar permanentemente a fazer 
levantamentos de dados de vária ordem e a ter que os tratar muito para além daquilo 
que os softwares conseguiam dar. Fiz este trabalho e apresentei-o num workshop 
organizado pela  Direção Regional de Educação e pela DGIDC. Apresentei os dados 
daquilo aos colegas e disse: “O modelo de avaliação em causa é isto. Nós precisamos 
de fazer o levantamento disto e daquilo, quem é que consegue fazer isto em tempos 
real? Ninguém.” E com base nisto, conclui dizendo: “Eu consigo implementar este 
modelo, tal como ele está aqui desenhado, se me derem estas condições, assim, assim 
e assim. Se não forem dadas, isto não é implementável em nenhuma escola. Desafio 
qualquer escola a implementar isto.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 41 43 Estava eu um dia na Direção Regional, a senhora ministra estava na Direção Regional e 
eu estava a fumar um cigarrinho lá fora e entretanto chega uma colega minha e diz 
assim: “Quero-te apresentar uma pessoa”. Eu já tinha feito a apresentação no 
workshop, eu já tinha feito a apresentação aos presidentes dos conselhos executivos do 
meu distrito, onde estive a explicar como é que a folha funcionava, passei várias para 
eles testarem e a colega disse-me assim: “Quero-te apresentar uma pessoa”. E eu: 
“Está bem.” “Queria-te apresentar a Dra. Maria de Lurdes Rodrigues.” Apresentou-me, 
eu cumprimentei-a e a minha colega falou da apresentação do trabalho sobre o modelo 
de avaliação e disse: “Foi um trabalho como eu não vi nada igual e até a aconselhava a 
levá-lo para Lisboa”. Eu até disse assim: “Não leve a conversa da minha colega a sério, 
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mas pronto, efetivamente fiz um trabalho (...), tenho alguns dados em relação à questão 
do modelo que está a ser apresentado e digo-lhe uma coisa, Sr.ª Ministra: o modelo é 
muito mais complexo do que à primeira vista parece. Aquilo que ali está é muito mais 
complexo e a quantidade necessária de dados com que as escolas têm que funcionar é 
muito mais do que aquilo há primeira vista parece.” (...) “E digo-lhe já, de antemão, que 
se quiserem levar isto para a frente, isto não é implementável nas escolas que temos 
hoje em dia.” Ela agradeceu o comentário e disse: “Pronto, depois gostaria de ver o que 
fez.” Eu predispus-me, mas (...) não chegou a ver. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 41 44 Depois cheguei à escola e depois tive uma situação que para mim foi catastrófica, foi 
um rombo, foi o aconselhamento que eu fiz foi no sentido de: “Vamos implementar o 
modelo, vamos esquecer a aplicação do modelo para o ano”. A minha proposta, na 
altura, na Direção Regional foi um pouco nesse sentido: nós temos um modelo de 
avaliação que está aprovado que baseia-se em questão dum relatório crítico. Vamos 
avaliar este relatório crítico com critérios, vamos definir critérios de apreciação daquele 
relatório crítico. Querem a questão de observação de aulas? Os professores que dão 
estágios têm grelhas de observação de aulas para avaliação daquilo, vamos 
implementar aquilo. Se querem implementar este modelo, vamos testá-lo, vamos 
aprimorá-lo nesse sentido, porque isto não é aplicável para o ano que vem e a sugestão 
que eu fiz foi nesse sentido. (...) O meu problema é que depois cheguei à escola, nós 
começámos a trabalhar na implementação global do modelo, comecei a tentar desenhar 
sistemas de recolha de dados por parte dos serviços administrativos que fossem 
consequentes, porque aquilo é muita coisa ao mesmo tempo. Depois daquele trabalho 
todo, ao fim e ao cabo meu, de investigação, houve uma fase para mim que foi uma 
fratura tremenda não é? Desculpe o termo,  em que perdi um bocadinho a cabeça 
porque em vez de ter, ao fim e ao cabo, a proposta de avançar como uma situação 
piloto e de estudar e levar a coisa, quando eu comecei a sentir que aquilo, que a postura 
do Ministério era a de ter de implementar um novo modelo e de começar a cortar aquele 
modelo aos retalhos, efetivamente aquilo deixou de ser alguma coisa. Se quisermos, 
toda  aquela coerência interna que o modelo tinha, no sentido da apreciação dos vários 
domínios da atividade docente, do sentido da complementariedade de um lado e do 
outro, que faz sentido porque a função docente é uma função complexa... Eu nunca 
discordei da ministra quando ela disse que o modelo era complexo. A função docente é 
complexa e um modelo que quer apreciar todas as áreas e todas as vertentes das suas 
funções tem que ser forçosamente um modelo complexo, mas tem que ser testado e 
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tem que ser pensado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 42 39 alguém tem de encontrar uma maneira de avaliar correta e adequadamente os 
professores, sem que nós passemos o tempo todo a pensar na avaliação e a tratar da 
avaliação. Perguntar-me-ão e pergunto eu: Como é que isso se faz porque o trabalho 
dos professores é complexo? Ou se avalia o que tem de ser avaliado ou não vale a 
pena avaliar, não é? Ainda não se descobriu a maneira melhor. O princípio do modelo 
parece-me adequado, o modelo visa avaliar aquilo que tem de ser avaliado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 44 39 Como é que nós, que não tínhamos sequer um processo de avaliação muito 
estruturado, muito organizado, muito consequente, que fizesse exatamente aquilo que 
se pretendia, que era distinguir o mérito e valorizar de facto uma série de docentes que 
tinham um trabalho fantástico, queremos, de um momento para o outro, fazer um 
modelo tão exigente ou mais que não sei lá o quê? Bastou-me consultar algumas 
referências de outros sistemas de avaliação de outros países, para ver que estávamos a 
incorrer num erro terrível. Eu só me situava ouvindo os meus colegas no terreno, 
ouvindo a tutela e eu próprio saber-me situar e sabia dizer isso não ia levar a lado 
nenhum. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 45 48 há bocadinho estivemos ainda a trabalhar na avaliação de desempenho dos professores 
e não é fácil fazer a avaliação de desempenho de professores. O modelo que nós ainda 
estamos a aplicar é muito complexo e portanto isso desgasta-nos. Para além de ser 
cansativo, em termos psicológicos afeta-nos um bocado; pelo menos a mim afeta. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 

Delta 47 30 com todos os erros que tinha, e tem, porque o processo que no princípio parecia ser 
virtuoso, quando a gente começou a desmultiplicar aquilo, vimos que era impraticável. 
Mas tinha um princípio que era importante, o de ser a gestão da organização a avaliar 
as pessoas. É assim em todas as organizações e aqui não pode ser diferente. Havia a 
tal componente e a coisa estava repartida, quer dizer, por um lado havia a parte 
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alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

pedagógica, com o coordenador de departamento, que acompanha o trabalho dos 
docentes do seu departamento, o que, de certa forma, ajudava a cimentar a própria 
função do coordenador de departamento. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Não era operacional - muito 
complexa e exigente 

Delta 50 34 Este aqui peca, embora do ponto de vista de conceção seja corretíssimo, peca por não 
ser operacional e era nesse aspeto que nós batíamos, e que eu sempre bati para parar.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.01 A proposta 
inicial\Tentar impô-la foi um erro 

Delta 03 46 quando depois se quis fazer uma rutura com aquela avaliação que existia e com aquela 
que se quis implementar, aí eu discordei da forma como se fez, como discordei de 
algum conteúdo dos normativos. E portanto, achei que foi um descalabro total e 
considero que foi a grande asneira da ministra Lurdes Rodrigues e do engenheiro 
Sócrates, porque ele podia a determinado altura ter dado sinal que era melhor parar. 
Agora, aquela teimosia em que temos de levar isso até ao final, deu naquilo que deu, 
que não conseguiram levar avante. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O chamado 
Simplex era uma avaliação 
administrativa 

Delta 34 42 O Simplex não era nada, era uma avaliação administrativa, se deu faltas, se não deu 
faltas. (...) 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 10 57 Eu retirava a assiduidade da avaliação, para mim a assiduidade não pode ser valorizada 
porque para mim é um dever. Se o patrão me paga para eu trabalhar eu tenho de 
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DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\A assiduidade 
não devia estar na avaliação 

trabalhar, esse é o mínimo que eu posso fazer, mesmo com o argumento da senhora 
ministra de que há quatro anos não era assim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\A avaliação 
com efeitos nacionais é negativo 

Delta 39 49 Eu acho que há duas coisas que tinham que ser resolvidas. A primeira era: eu acho que 
é negativo haver uma avaliação local com efeitos nacionais. Eu concordo com o 
princípio da avaliação local, o trabalho desenvolvido pelo professor; só que os efeitos 
têm que ser locais. Eu não posso estar a comparar realidades incomparáveis, eu não 
posso depois produzir efeitos a nível nacional na avaliação dum professor, com 
consequências para a vida dele, quando aquilo que ele fez noutro sítio seria uma coisa 
avaliada de uma maneira diferente. Este acho que é um problema que nós não 
ultrapassámos, que é: um professor que é Muito Bom na minha escola, pode ser 
Excelente noutra escola qualquer, ou o contrário. Isto tem efeitos (...) na vida prática do 
professor. Como é que isto se podia ultrapassar? Eu acho que deveria haver, se o 
Ministério insistisse nesta situação de ter consequências, deveria haver o perfil mínimo 
de competências para os professores serem avaliados, uma referência que nós 
pudéssemos seguir. “Muito bem, tu és Excelente ou tu és Muito Bom e tens aqui um 
conjunto de competências mínimas que atingiste e que são as mesmas, podes ter 
outras, mas pelo menos estas são aquelas que te colocam em pé de igualdade com os 
teus colegas.” Esse foi um dos principais problemas.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\A seleção dos 
avaliadores 

Delta 39 50 O outro tem a ver, efetivamente, com a questão dos avaliadores, que depois se tentou 
resolver mais tarde mas já era muito tarde, acho eu, e que esteve na base do processo 
do concurso dos professores titulares. Eu tinha feito uma coisa diferente. Se fosse para 
a escola ter avaliadores, então que deixassem a escola designar os avaliadores: “Vocês 
têm que apresentar cinco ou seis avaliadores, elejam-nos, façam aquilo que acharem 
que é melhor, mas que saia daí a solução.” Acho que teria sido muito mais correto e não 
teria provocado todas aquelas sensações de desconforto que colocaram, e até de 
alguma desconfiança. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\Deixar cair a 
componente pedagógica foi um 
erro 

Delta 08 71 a componente de que foi destituída a avaliação, a componente tecnico-pedagógica, é a 
única que não podia ter sido recusada. Aquilo que era a substância do trabalho do 
professor foi aquilo que foi para o lixo, ficou aquilo que era administrativo e nós 
sabemos porquê: por razões economicistas e isto de facto é um problema que nós 
temos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\Deixar cair a 
componente pedagógica foi um 
erro 

Delta 11 55 se há parte que tem de ser avaliada primordialmente, é a parte pedagógica. Se 
houvesse alguma a ser avaliada só quando a pessoa pedisse, era a parte funcional. 
Não concordei com o facto de se dar a possibilidade aos professores de serem 
avaliados nas duas componentes ou numa só. Se alguma tinha de ser descurada era a 
funcional e não a pedagógica, como acabou por ser. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\Deixar cair a 
componente pedagógica foi um 
erro 

Delta 11 56 Concordei com as aulas assistidas, sim, sempre. A sala de aula continua a ser um feudo 
onde pouco se entra e onde não há qualquer controlo. Ou a escola tem os seus 
mecanismos, com bons coordenadores de departamento que conhecem as coisas e 
intervêm quando é preciso ou se existe o nacional porreirismo, que é aquilo que prolifera 
nas escolas, nunca ninguém sabe o que se lá passa. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\Deixar cair a 
componente pedagógica foi um 
erro 

Delta 42 40 Achei deplorável deixar cair a avaliação pedagógica porque isso é o essencial. Agora 
tem de se caminhar no sentido de melhorar este modelo e encontrar uma boa forma. Eu 
tenho aí cento e setenta relatórios para ler e não sei como é que vou conseguir lê-los. 
Eu reconheço que o modelo tem dificuldades, que vai criar problemas mas tem de se 
caminhar e o caminho faz-se caminhando. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\Deixar cair a 
componente pedagógica foi um 
erro 

Delta 47 31 Depois aquilo deu o que deu, acabou por ser facultativo ter aulas assistidas e o que é 
curioso, foi um erro enorme, esta gente acabou por ter Bom na avaliação. E porquê? 
Eles não pediram para ser avaliados na componente científico-pedagógica. O resto o 
que era? Era a participação neste ou naquele projeto, era a assiduidade e não sei quê. 
Portanto, não houve como lhes tocar.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\Falta um olhar 
externo 

Delta 39 51 há uma coisa que me continua a deixar alguma perplexidade que é não haver, neste 
momento, volto a referir, este elemento externo, este olhar externo sobre o papel do 
professor, porque acho que seria fundamental. De resto, a ligação da avaliação ao 
desempenho da escola sempre encarei as coisas dessa forma, o professor não pode 
ser responsabilizado por si só, tem que estar enquadrado numa equipe, numa escola. 
Por exemplo, eu na altura propus, embora os meus colegas não aceitassem, que 
houvesse uma série de objetivos que fossem partilhados: o abandono escolar, os 
métodos, os resultados, etc. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 23 64 Eu acho que não se podem tirar conclusões sobre o trabalho dum professor, ao nível do 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo atual 
tem erros e lacunas\Ligar a 
avaliação aos resultados dos 
alunos é um erro 

seu desempenho, sobre os resultados dos alunos, não pode. Porque isto, se ele um dia 
percebe que é assim, eu começo a ter muitas dúvidas sobre ele. Se for um trabalho 
processual e que não tenha nada a ver com resultados que o aluno atinge, sim. O 
trabalho pode ser excelente e o aluno não ter, obviamente, não conseguir responder ou 
a turma não responder. E aí, de facto, houve uma questão política. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 03 47 Hoje, a análise que eu faço é que este modelo atual de avaliação tem alguns aspetos 
que são piores que o anterior. (...) Por exemplo, a quantidade de avaliadores.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 07 62 o modelo veio completamente anorético. E, portanto, nós ficámos no faz de conta. Nem 
se avaliou com instrumentos claros e consistentes, nem demasiadamente ambiciosos 
para o timing em que eles queriam implementar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 

Delta 09 62 Agora veio este novo sistema... Quem falava mal da Maria de Lurdes devia agora 
morder a língua porque isto ainda é pior do que o dela, com a história dos relatores, com 
coisas que não percebemos. Porque é que o Diretor tem de receber objetivos se ele não 
é avaliador? Ele faz parte de um júri, não sei porque se tem de lhe entregar os objetivos; 
não percebo essa dinâmica. E acho que em termos da estrutura da escola é tudo muito 
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alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

complicado: vários relatores, várias pessoas. O júri vai reunir quantas vezes? Acho eu 
que em termos de trabalho isto é muito pior ainda. Nós aqui temos pessoas, fui eu que 
os escolhi, tentei escolher pessoas que trabalham um pouco igual a mim, não é? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 19 56 O modelo em si, acho que era caótico, não estava bem organizado. É uma opinião 
muito pessoal, como aplicador, digamos assim, depois sentimos as fragilidades dele ao 
ir aplicá-lo. Aquilo que nós avaliamos do professor, que é cumpridor, que chega a horas, 
que tem uma boa relação com os seus alunos, não havia onde encaixar, era difícil. Não 
estou a dizer que não era importante verificar se o professor é assíduo, concordo 
perfeitamente com o empenho, se deu as aulas, se fez uma troca, se não fez, tudo bem. 
A avaliação em si fazia falta, mas este modelo estava errado, tem que se escolher outro. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 23 65 Depois acabámos por chegar a um modelo mais simplificado, que foi assim chamado. 
Esse modelo simplificado retirou estas questões todas, mas também avolumou outras 
que, do meu ponto de vista, não têm grande interesse para a organização. Toda a gente 
passou a organizar, porque era isso que a avaliação lhes exigia, esta atividade com a 
comunidade, mais aquilo como projeto extracurricular, mais não sei o quê. E portanto, o 
professor concentrou grande parte do seu esforço, na organização destas coisas e não 
na realização de aprendizagens significativas, a procurar estabilizar o seu ambiente 
educativo em sala de aula para que as aprendizagens fossem cada vez mais 
significativas. E isso, e esse é o grande aspeto, eu acho que politicamente foi mal 
conduzido. Foi um erro, não se devia ter ido por aí. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 25 58 Poderia ser feito doutra maneira. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 34 43 continua a ser megalómano. Isto agora é uma farsa. 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 38 37 caímos neste ridículo de andarmos de simplificação em simplificação para chegarmos a 
um momento em que a avaliação que se está a fazer é idêntica ou pior do que a 
avaliação que já se fazia antes. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 41 45 eu, sinceramente, passei-me da cabeça. Quando eu vi na práctica que foi destruir aquilo 
tudo aos retalhos e aos traçalhos e substituir aquilo por um Simplex cuja coerência é 
zero. Atualmente na escola o que é avaliado na práctica, tirando a questão da formação, 
o que é avaliado é o cumprimento do serviço e a participação na vida da escola, mas 
em que pasme-se, para o cumprimento do serviço vale tudo. Ou seja, qualquer pessoa 
que não tenha faltas injustificadas facilmente atinge o Excelente ali. E depois quando 
aquele item vale duas vezes mais do que os outros, quem é que os tira do Bom ou 
quem é que os tira do Muito Bom? Quais são as comissões de coordenação de 
avaliação de desempenho, que depois vem implementar critérios de desempate numa 
situação deste tipo? Quando temos cinco ou seis pessoas tudo bem, não há problema 
nenhum. E quando toda a gente pedir científico-pedagógico? Quando tivermos de fazer 
o desempate entre cem pessoas quais são os critérios? Esta situação que é muito 
complicada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 47 32 Com todos os erros que o processo tinha (...) eu acho que nada melhorou. Nalguns 
aspetos passou a ser até pior. 
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Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 47 33 É muito importante que a gestão esteja repartida e que as estruturas intermédias 
floresçam e aí estava um papel importante para o coordenador de departamento, que 
neste modelo foi completamente desvirtuado (...), como ficou agora depois do Simplex. 
Isto agora é pior porque é assim: a direção, tirando o diretor, que depois vai fazer parte 
do júri, não está envolvida. Os docentes que vão avaliar não têm funções específicas, 
só são relatores. O que é que aconteceu aqui? Os próprios coordenadores de 
departamento delegaram pelos próprios relatores e, eles próprios, depois só vão avaliar 
os relatores, fica logo diminuído. Depois aquilo vai logo gerar conflitos. [O papelo do 
coordenador de departamento] (...) está completamente diluído. Assim como o da 
direção da escola está diluído. (...) O diretor da escola, apesar de tudo, por inerência, é 
o presidente do Conselho Pedagógico e, também por inerência é o presidente da 
CCAD, vai fazer parte do júri. Isso é mais uma coisa, o diretor tem de estar presente em 
todos os júris de avaliação mas, de facto, o diretor é um elemento. (...) O coordenador 
não está. Porque o júri é constituído pela CCAD, onde está o diretor. São três elementos 
do Pedagógico e mais o diretor, ou seja são quatro, e depois mais um elemento que é o 
relator. O júri é constituído por cinco elementos. Como tal, o júri varia de pessoa para 
pessoa. Ou seja, a CCAD que antes, no processo anterior, só ia avaliar os casos dos 
irregulares, dos insuficientes e dos Muito Bons e Excelentes, agora tem de estar 
presente em todas. Vai ser um trabalho... que eu não sei se vai resultar, tenho cá as 
minha dúvidas 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 

Delta 53 34 Não é um processo fácil. Na minha opinião, está longe de ser um processo simples e 
que não gaste muito tempo aos professores. Quem está na escola sente que gasta 
tempo aos professores, é polémico, complexo, e estamos ainda por uma versão 
simplificada. Quando estiver em pleno, pergunto como é que será. Eu tenho cento e tal 
professores para avaliar. Para cada docente eu tenho de fazer duas fichas: uma da 
avaliação do diretor e outra da avaliação global. Depois tenho de remeter uma boa parte 
para a comissão de coordenação onde também sou o coordenador, por inerência e 
depois teremos ainda de envolver novamente os avaliadores por causa daqueles que 
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foi uma melhoria... ultrapassaram as quotas. É um processo complexo e que se estende, à semelhança do 
SIADAP, no ano civil quando nós funcionamos por anos letivos. Repare, estamos num 
ano de concursos, é certo que eles são plurianuais, mas com toda esta mobilidade, 
nesta escola é muito significativa, e o processo vai continuar até dezembro. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 54 36 o modo da avaliação é absolutamente errado, e sentimo-la, porque nós tínhamos 
trabalhado em termos de avaliação de escola e de avaliação interna. Nós temos uma 
prática de avaliação velha, da nossa autoavaliação, e aquilo que nos propõem vai contra 
todo o espírito que nós tínhamos criado, que era avaliarmos o nosso trabalho enquanto 
departamento, avaliarmos o nosso trabalho enquanto conselhos de turma e avaliarmos 
o nosso trabalho enquanto professor que têm resultados, que consegue. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria... 

Delta 57 47 Neste momento da avaliação eu quase nada faço, a não ser pertencer à comissão de 
coordenação da avaliação de desempenho e avaliar quem pediu observação de aulas 
(...). Tenho quatro ou cinco colegas [coordenadores de departamento] que pediram para 
se observarem as aulas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria...\e não tem 
qualquer sentido 

Delta 38 38 caímos neste ridículo de andarmos de simplificação em simplificação para chegarmos a 
um momento em que a avaliação que se está a fazer é idêntica ou pior do que a 
avaliação que já se fazia antes. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 41 46 eu, sinceramente, passei-me da cabeça. Quando eu vi na práctica que foi destruir aquilo 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\O modelo final não 
foi uma melhoria...\e não tem 
qualquer sentido 

tudo aos retalhos e aos traçalhos e substituir aquilo por um Simplex cuja coerência é 
zero. Atualmente na escola o que é avaliado na práctica, tirando a questão da formação, 
o que é avaliado é o cumprimento do serviço e a participação na vida da escola, mas 
em que pasme-se, para o cumprimento do serviço vale tudo. Ou seja, qualquer pessoa 
que não tenha faltas injustificadas facilmente atinge o Excelente ali. E depois quando 
aquele item vale duas vezes mais do que os outros, quem é que os tira do Bom ou 
quem é que os tira do Muito Bom? Quais são as comissões de coordenação de 
avaliação de desempenho, que depois vem implementar critérios de desempate numa 
situação deste tipo? Quando temos cinco ou seis pessoas tudo bem, não há problema 
nenhum. E quando toda a gente pedir científico-pedagógico? Quando tivermos de fazer 
o desempate entre cem pessoas quais são os critérios? Esta situação que é muito 
complicada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\Os avanços e 
recuos só prejudicaram 

Delta 30 37 não ajudou nada: cada vez que tínhamos uma coisa para implementar, ou vem um 
memorando de entendimento e volta tudo ao início ou vem não sei quê, foi aquela 
reformulação de janeiro... quer dizer, andámos sempre para trás e para a frente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\Os avanços e 
recuos só prejudicaram 

Delta 41 47 E eu mesmo disse-o numa reunião geral de professores, que achava que aqueles cortes 
ao modelo eram, desculpem o termo, uma autênti 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 41 48 E eu mesmo disse-o numa reunião geral de professores, que achava que aqueles cortes 
ao modelo eram, desculpem o termo, uma autêntica fantochada e aquilo tinha deixado 
de ter qualquer sentido. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\Os avanços e 
recuos só prejudicaram 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.02 A evolução da 
proposta inicial\Os avanços e 
recuos só prejudicaram 

Delta 56 57 a forma como ela foi introduzida e depois, mais do que a forma, os avanços e recuos, 
para nós que estávamos aqui na frente da batalha, tirou-nos o tapete, muitas vezes. 
Uma pessoa houve alturas em que se sentiu muito insegura, porque tinha o trabalho 
feito e depois tinha de mexer porque vinha uma outra versão. Nesse aspeto foi 
constrangedor. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Ainda 
não estamos preparados para 
sermos avaliados pelos pares 

Delta 07 63 Nem os avaliadores se sentiram legitimados para avaliar os avaliados, nem os avaliados 
sentiam que os avaliadores tinham legitimidade para os avaliar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Ainda 

Delta 10 58 Aquilo que mais se sente aqui, por falta de cultura, é o medo que se sente por alguém 
avaliar os seus pares, sendo que este ano já o fizeram e fizeram-no bem. Aqueles 
medos já estão ultrapassados, mas mesmo ultrapassado as pessoas preferiam não 
avaliar os seus pares. Isto é uma cultura. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

não estamos preparados para 
sermos avaliados pelos pares 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Ainda 
não estamos preparados para 
sermos avaliados pelos pares 

Delta 39 52 Nós não estamos preparados para, neste momento, só termos avaliação pelos pares, 
acho que devíamos ter criado um momento de transição, a caminho desse. Eu também 
defendo que sejam os pares e o trabalho na escola que tem que ser valorizado por 
quem lá está, mas acredito que, nesta fase, e dadas todas estas circunstâncias, seria 
muito mais  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Ainda 
não estamos preparados para 
sermos avaliados pelos pares 

Delta 55 44 faltava tempo para formar os avaliadores, haver reconhecimento ao próprio avaliador 
por parte dos avaliados, que foi uma coisa que não existiu, nem vai existir com 
facilidade, a não ser que haja formação superior em avaliadores, específica para 
avaliadores, ou então que haja reconhecimento dos professores perante alguém a quem 
dizem: “Aquele é mesmo melhor que eu.”, o que eu acho que em Educação não existe. 
Não vejo com facilidade haver num grupo de Português ou de Matemática, por exemplo, 
dizer-se assim: “Aquele professor é melhor que outros” e os outros reconhecerem que 
ele é melhor que eles, que os possa avaliar.  O normal é dizer-se que: “Aquele que vai 
avaliar é licenciado como eu, dá aulas como eu, não lhe reconheço nenhum mérito 
especial, porque é que ele me avalia?” Nas organizações, e o modelo de avaliação que 
foi implementado tinha muito a ver com o modelo das organizações não escolares, 
claro, onde havia uma situação que é: o avaliador é nomeado e, portanto, como é 
nomeado não é contestado. Só se pode contestar a sua avaliação, avaliou bem ou mal. 
Não se pode julgar é: “Ele não me pode avaliar.” E isso foi o que aconteceu., num 
modelo de avaliação, em que os avaliadores, os coordenadores de departamento, foram 
atirados para a avaliação, sem serem reconhecidos como avaliadores ou como 
melhores que os outros. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 55 45 temos que criar duas situações: Ou se criam avaliadores de carreira, avaliadores que 
podem ser coordenadores de departamento, mas têm de ser pessoas que sejam 
especializadas e façam formação. A formação é essencial, seja para que função for, 
seja para Diretor. Acho que uma pessoa que esteja quatro anos numa direção, se no fim 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Ainda 
não estamos preparados para 
sermos avaliados pelos pares 

desses quatro anos não tiver feito formação em alguma coisa de liderança, não pode 
continuar, deve sair. Da mesma forma que para ser avaliador tem que se fazer formação 
e essa formação tem de ser feita numa instituição de ensino superior. Tem de ser 
credível. (...) Há duas situações: Ou se criam os avaliadores reconhecidos pelos outros 
ou então nomeiam-se avaliadores (...), pela direção ou pela tutela. O responsável pela 
avaliação é o Diretor. O Diretor é o avaliador, então nomeia as pessoas que vão avaliar, 
que vão dar a informação e aí há uma imposição por cargo e as pessoas não 
contestam, há uma lógica de responsabilização. O que é que acontece? Se eu nomear 
um mau avaliador, toda a gente sabe que fui eu. Mas eu próprio, se calhar, vou ser mal 
avaliado porque não tive a capacidade de escolher os bons avaliadores. Portanto, 
entramos numa lógica de responsabilização, ou seja, o avaliador não vai ter a 
preocupação de ser simpático com as pessoas que vai avaliar, porque sabe que se for 
simpático com as pessoas vai ser mal avaliado por mim, que o nomeei e portanto 
também tenho a minha cabeça em jogo. A única hipótese é: ou se vai para uma lógica 
empresarial, que é de nomeação (ninguém contesta que o patrão de uma empresa 
possa avaliar os seus funcionários) ou então não queremos ir para uma situação tão 
hierárquica, tão responsável e vamos diluir essa responsabilidade e pomos uma equipa 
de avaliação, como está neste momento na proposta, mas vamos ter formação e vamos 
colocar os avaliadores que o são porque têm algo mais que os outros não têm. Isto 
garante que têm algumas competências apreendidas que lhes permita exercer aquela 
função. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Ainda 
não estamos preparados para 
sermos avaliados pelos pares 

Delta 55 46 o modelo de avaliação anterior, se fosse implementado depois do 75, onde já havia uma 
lógica de responsabilização do Diretor porque ele já nomeia os coordenadores de 
departamento, já haveria uma cadeia hierárquica que encaixava, o que não acontecia 
com o modelo anterior. Neste momento, um razoável modelo de avaliação docente, um 
bom modelo de autoavaliação associado a um modelo de gestão e autonomia das 
escolas, parece-me razoável. A autonomia das escolas é essencial. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 25 59 Eu acho que a equipa ministerial teve culpa porque não permitiu, ao contrário do que 
fez, por exemplo, com a avaliação externa das escolas, não teve a clarividência de dizer 
assim: “Vamos fazer aqui uma aplicação durante um ano em vinte ou trinta escolas que 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
sido um processo mais espaçado 
no tempo\Devia ter havido um 
regime experimental 

queiram ser voluntárias.” porque eu tinha conseguido mobilizar as pessoas aqui para ir 
fazer essa experiência, porque havia muita gente com vontade de fazer isso, ou seja, 
vamos experimentar e vamos ver. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
sido um processo mais espaçado 
no tempo\Devia ter havido um 
regime experimental 

Delta 35 39 Isto era um processo que tinha de ser feito por patamares e algumas das situações, 
como esta da avaliação, não teriam problema nenhum se ela fosse ensaiada com 
escolas piloto. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
sido um processo mais espaçado 
no tempo\Devia ter havido um 
regime experimental 

Delta 36 33 quando nós olhamos para as políticas educativas, foi a única questão que eu considero 
que não foi bem trabalhada. Nem bem trabalhada, nem bem explicada, e tive pena que 
não aceitasse um repto que lhe foi lançado [(à ministra)], que eu próprio lancei e mais 
alguns colegas lançámos.(...): “Faça uma experiência. Deixe ficar, faça um primeiro ano 
sem qualquer consequência, deixe-nos fazer,” Eu posso dizer-lhe que na minha escola 
cerca de 80% dos professores aceitaram esta proposta, isto é, não concordamos ou 
concordamos, vamos considerar que é esta, vamos fazer uma aplicação, vamos ver 
quais são as consequências dela e quando chegarmos ao final vamos ver o que é 
preciso corrigir. Vamos aplicar como se fosse tudo verdade e depois no fim, sentamo-
nos e vamos vendo: olha isto não funciona, aquilo também não, aquilo tem este 
problema e, em função disso, fazemos propostas alternativas. Ela não aceitou, foi pena. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 38 39 Eu em setembro de 2007 disse à senhora ministra, ainda tenho essa folha guardada 
nesse dossier que diz Conselho das Escolas, disse-lhe “Senhora ministra, isto é 
excessivamente complicado. Aquilo que eu lhe proponho é que se faça a aplicação do 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
sido um processo mais espaçado 
no tempo\Devia ter havido um 
regime experimental 

modelo em meia dúzia de escolas que se ofereçam para tal, porque acham que têm 
condições para isso. Depois de fazermos essa aplicação experimental do modelo, de o 
aferirmos e de corrigirmos muito bem o que há a mudar, é que vamos passar à 
generalização. Isso que aí está é uma bomba.” (...) Não aceitou. Ela nunca aceitou que 
entrasse em regime experimental. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
sido um processo mais espaçado 
no tempo\Devia ter havido um 
regime experimental 

Delta 46 24 Eu acho que se isso se tem feito com mais tempo, se se tivesse trabalhado durante um 
ano nas escolas para as pessoas interiorizarem, teria sido mais fácil. Enfim, foi tudo 
muito rápido e isso provocou esses conflitos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
sido um processo mais espaçado 
no tempo\Devia haver previamente 
um processo estruturado de 
autoavaliação 

Delta 55 47 O tempo não foi oportuno. Cheguei a ter a oportunidade de dizer à ministra que não se 
devia lançar um processo de avaliação docente sem haver primeiro um processo de 
autoavaliação bem estruturado, ou seja, é mais fácil as pessoas serem avaliadas 
individualmente depois de se autoavaliarem, sabendo quais são as suas debilidades e 
dificuldades. Essa é, mais ou menos, a sequência lógica e portanto aí houve uma falha. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 07 64 era impensável avaliar da forma como quiseram logo no início. Mas eu nem critico tanto 
em si o instrumento, critico mais a forma, o processo, estamos todos de acordo. Critico 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
sido um processo mais espaçado 
no tempo\Era necessário mais 
tempo de preparação 

o não terem trabalhado primeiro as pessoas. Quem? Os avaliadores, as lideranças 
intermédias, os avaliados. É preciso dizer a um avaliado que dentro duma organização é 
um dever que ele tem para com a instituição, cumprir e estar ao serviço dessa 
organização. E, portanto, as pessoas não podem ser anárquicas na sua função dentro 
duma organização. E isto tem que primeiro passar às pessoas e não passou nada.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
sido um processo mais espaçado 
no tempo\Era necessário mais 
tempo de preparação 

Delta 30 38 não vamos esconder que o processo foi mal conduzido pela tutela. Aliás, fui uma das 
pessoas que votei a favor da suspensão, não de acabar com este modelo, não é isso 
que está em causa porque eu considero que este modelo é um modelo que é possível 
implementar, mas é preciso dar tempo. Sim, porque para trabalhar com este tipo de 
avaliação é preciso as escolas estarem preparadas e definirem metas no projeto 
educativo. (...) As coisas não se mudam assim de um dia para o outro e eu acho que aí 
houve uma precipitação muito grande do governo, porque (...) tem de existir um tempo 
para as coisas acontecerem, para melhorarem, não pode ser de um dia para o outro, 
mas isso não aconteceu. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.02 O processo de 
alteração do modelo da 
ADD\05.02.02.03 Reflexões sobre 
o lançamento da medida\Devia ter 
surgido depois do 75-2008 

Delta 25 60 houve aqui um erro e esse erro já se verificou também a outros níveis. Na última reunião 
em que a ministra esteve no Conselho das Escolas, eu pedi a palavra e disse-lhe isto: 
“Para mim, houve um erro estratégico terrível, tremendo, que foi não se ter começado 
pelo modelo de gestão (...) fazendo com que as lideranças estivessem já 
implementadas no terreno e com um plano de ação para quatro anos, em que isto 
estivesse incorporado. Isso facilitaria muito as coisas. Por outro lado, não ter tido esta 
capacidade de testar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 09 63 nós estamos a trabalhar, sou eu e três professoras, e temos procurado fazer um 
trabalho mesmo simples. Quando um de nós começa a complicar, o outro já chama à 
atenção. Nós quando estamos a fazer os documentos também vemos os dos outros e a 
gente vê coisas que não se percebem: Como é possível fazer aquilo que prejudica, 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\1. O trabalho a 
realizar\O trabalho a realizar - 
tentámos simplificar 

tanto o avaliado como o avaliador? Temos tentado simplificar.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\1. O trabalho a 
realizar\O trabalho a realizar - 
nunca o parei 

Delta 12 55 Os meus colegas, como os das outras escolas, entraram neste movimento nacional. 
Fizeram vários abaixo-assinados que eram contra a avaliação, mas nós tivemos sempre 
um grupo de trabalho a criar as fichas. Tanto que é que havia colegas que estavam a 
trabalhar nas fichas e que no dia a seguir foram para a contestação. A minha perspetiva 
sempre foi que se tinha de fazer. Se continuar, temos feito, se acabar, foi também um 
momento de discussão e de debate que foi importante porque pensar nestas coisas 
para o futuro é sempre importante. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\1. O trabalho a 
realizar\O trabalho a realizar - o 
Conselho Pedagógico conduziu o 
processo 

Delta 13 91 eu tentei inverter o processo, em vez de ser eu a conduzir o processo era o Conselho 
Pedagógico que o fazia, conjuntamente com a comissão coordenadora da avaliação.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 23 66 nós construímos e trabalhámos muito sobre isso, deixámos os professores à vontade, 
não os preocupámos com isso. Os documentos que foram elaborados para a sua 
avaliação foram elaborados aqui pela direção. Os professores limitaram-se a ter um 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\1. O trabalho a 
realizar\O trabalho a realizar - os 
documentos foram elaborados 
pela Direção 

processo mais ou menos pouco gastador de tempo, para resolver estas questões 
burocráticas. Portanto, aqui não houve, digamos, uma grande agitação 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\1. O trabalho a 
realizar\O trabalho a realizar - 
assumi-o eu 

Delta 30 39 Geri isso de uma forma: assumi eu o trabalho. Agarrei no processo de avaliação e disse: 
“Meus amigos, então quem vai trabalhar isto sou eu.”  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\1. O trabalho a 
realizar\O trabalho a realizar - o 
Conselho Pedagógico conduziu o 
processo 

Delta 50 35 Tivemos longas sessões de trabalho a analisar, primeiro a aferir conceitos, o que é que 
se entende por isto e por aquilo. Foi importante para a escola, mas infelizmente a maior 
parte das pessoas já cá não está. Estivemos a aferir conceitos. O que é que se entende 
por uma boa planificação, o que é uma boa planificação? O que é uma boa aula? Claro 
que, evidentemente, isto deu origem a conceitos tão diferentes quanto as pessoas que 
se estavam a falar e a sua configuração mental. Então o que tentámos aqui fazer foi 
dizer que para nós, neste Agrupamento, uma boa aula é uma aula que tem isto, isto e 
isto e que tem este, este e este resultado. Claro que, evidentemente, cometemos erros. 
Outra coisa muito importante, foi-se sempre passando a informação a todos os 
professores. “Vocês trabalhem, não se preocupem com isso, nós estamos cá a discutir 
este assunto e todas as conclusões a que nós chegarmos, fazemo-las chegar. Não se 
deixem preocupar.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 51 35 Fomos fazendo uns documentos, mais ou menos, enfim digeríveis por toda a gente. Uns 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\1. O trabalho a 
realizar\O trabalho a realizar - o 
Conselho Pedagógico conduziu o 
processo 

mais feitos por nós aqui dentro, que era para o nosso processo. Os de observação de 
aulas por todos, mesmo aqueles que não tinham entregue objetivos e que foram 
fazendo e foram aprovando mais ou menos no Pedagógico um calendário. Eles não 
queriam cumprir mas aprovavam. Aliás chegaram-me a dizer: “Nós não temos nada 
contra ti, mas é uma questão de princípio que nós temos que marcar”. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\1. O trabalho a 
realizar\Princípios - dignificar o 
professor 

Delta 28 46 Em termos do processo, da feitura das fichas e daquelas coisas todas, optámos, toda a 
gente aderiu a uma ideia que é base, mas que depois a pôr em prática não é tão 
simples como isso, que é a de que a avaliação de professores só fazer sentido se 
valorizar o professor. É uma ideia-chave. A partir daqui, fazemos como no futebol, 
mandam-nos fazer isto, a gente joga sob protesto e vamos jogar de maneira que cada 
um siga o caminho que quiser. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\2. Definição dos 
instrumentos\Instrumentos - havia 
documentos maus 

Delta 09 64 quando veio o sistema de avaliação, veio um sistema complicado e que depois as 
escolas ainda complicaram mais. Muitas pessoas, quando começaram a elaborar os tais 
ditos documentos e instrumentos, começaram a fazer quase, parece, de um modo em 
que as outras pessoas não pudessem tirar boas notas. Parecia que estavam 
preocupados em que ninguém tirasse melhor nota do que a sua e criaram tantos 
documentos que fizeram coisas piores. Eu vi certos documentos em que os do 
Ministérios eram mais claros que os das escolas. Os das escolas eram terríveis. Nós 
vimos coisas que eram mesmo terríveis. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\2. Definição dos 
instrumentos\Critérios - exigiu 
muito diálogo e trabalho 

Delta 28 47 o grande problema era na classificação. Trabalhámos isso durante meses a fio, sem 
pressa, e chegámos à conclusão que não valia a pena complicar aquilo que já era 
complicado e que não se conseguia simplificar. Portanto, decidimos adotar a ficha que a 
senhora ministra fez mas criámos uma escala para nós. Partimos deste princípio: os 
professores são todos normais. O ministério é esquisito porque chama bom a um 
professor que é normal. O professor normal é aquele que se interessa pelos alunos, que 
faz aquilo que tem de fazer (...) Depois, aquele que não se esforça muito, que tem umas 
falhas aqui e ali, mas que não prejudicam o aluno, é um professor regular. Aquele que 
penaliza o aluno, estamos mal. Depois, um professor cuja ação na sala de aula, na 
escola, faz com que o projeto curricular de turma seja alterado pela qualidade da sua 
intervenção, serve de referência para alterar o projeto, esse não é um tipo normal, está 
para além do normal, portanto Muito Bom. O professor cuja ação tem reflexos na 
comunidade ou no país, esse tipo não é Muito Bom, é Excelente. Cá está a referência. 
(...) Foi assim, que fizemos.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\2. Definição dos 
instrumentos\Instrumentos - houve 
dificuldade na sua elaboração 

Delta 31 52 Na avaliação do desempenho sabe o que é que correu pior? A elaboração dos 
instrumentos (...) e por culpa do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, se 
bem se lembra, o 2-A, que é o processo simplificado, colocava a elaboração dos 
instrumentos na mão do Pedagógico. (...) A partir do momento em que toda a 
componente não letiva deixou de ser feita na escola, deixaram de ter tempo para 
ensinar e, entretanto, têm de fazer uma série de coisas, como elaborar instrumentos de 
avaliação, planos anuais de atividades, relatórios, etc. Depressa e bem, não há quem e, 
portanto, o processo de elaboração de instrumentos, que estava na mão do 
Pedagógico, se não estivesse de estar na mão do Pedagógico, não tinha dado os 
problemas que deu. As pessoas não têm tempo para construir instrumentos válidos, 
quando os vão discutir não se reveem neles, e aqui foi o consumiu mais tempo e 
provocou maiores atritos. O problema foi: que instrumentos, onde, eventualmente, nos 
possamos rever, e que sejam rigorosos e não nos prejudiquem. (...) Foi a maior 
dificuldade. O Pedagógico esteve N horas, até às tantas, até às nove horas e no início 
do processo de avaliação ainda não era a líder do Pedagógico. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 39 53 com o finalizar do processo, ganhei alguns pontos porque as pessoas viram que nós 
não estávamos a fazer a avaliação para brincar. Isso até provocou algumas reações, 
mas nós procurámos fazer uma avaliação fundamentada no todo do trabalho do 
professor, com questões objetivas, dentro do que se pode objetivar. Porque a avaliação 
é sempre um ato subjetivo, quer nós queiramos quer não. Mas, relativamente a isto, eu 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\2. Definição dos 
instrumentos\Critérios - exigiu 
muito diálogo e trabalho 

tive a plena noção que este ano zero, chamemos-lhe assim, era o ano fundamental para 
a criação duma cultura de avaliação da escola. Não podíamos deixar que continuasse 
na mesma, tínhamos que aproveitar alguma coisa de positivo de toda esta onda. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\2. Definição dos 
instrumentos\Critérios - exigiu 
muito diálogo e trabalho 

Delta 45 49 fizemos algumas reuniões com os professores. Não fizemos reuniões gerais, fizemos 
reuniões sectoriais, dividimos sempre os professores em três blocos porque, para 
discutir documentos, não se discute documentos com cento e tal pessoas num ginásio, 
discute-se sempre numa sala. (...) Fazíamos por departamentos. Eu penso que faríamos 
três grupos. Um – primeiro ciclo e pré-escolar; depois os outros departamentos era em 
função do número de professores porque, para fazer dois blocos mais ou menos 
equilibrados, tinha de ser, o departamento A com o departamento B. Foi sempre em 
função de fazermos grupos mais ou menos equilibrados, na ordem das 40 pessoas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\2. Definição dos 
instrumentos\Critérios - exigiu 
muito diálogo e trabalho 

Delta 45 50 Com muitas reuniões, com muitos esclarecimentos, com muito trabalho e muito dizer às 
pessoas “O que temos é isto, deem a vossa opinião sobre isto.” Estou-me a lembrar por 
exemplo dos documentos de registo. “Fizemos isto.” e expliquei porque é que fizemos, 
“Está aberta a discussão, apresentem sugestões.” Disse-lhe muito antes dos 
documentos estarem definitivos. Houve muito ir para lá, vir para cá, as pessoas deram 
contributos, discutimos os contributos. Foi muito nesta base de tentar encontrar as 
melhores soluções, sempre fazendo sentir às pessoas que não fui eu que escolhi o 
modelo, mas o modelo era este e portanto vamos ter que o cumprir. “Vamos lá a ver 
como é que, cumprindo a lei, podemos fazer isto da melhor forma para todos nós.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 45 51 Houve discussões mais acaloradas e em que eventualmente eu pensei assim: “O que é 
que eu estou aqui a tentar impingir? Um modelo com o qual eu até nem me identifico 
muito.” Mas isto nunca saiu de dentro da minha cabeça, nunca verbalizei isso e também 
nunca foi assim tão grave ao ponto de dizer: “Viro as costas e vou-me embora”. Sim, 
porque se houvessem algumas situações que interferissem com os meus princípios eu 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\2. Definição dos 
instrumentos\Critérios - exigiu 
muito diálogo e trabalho 

teria que me ir embora, não podia continuar. Não estou por estar, se houver situações 
com os quais eu não me identifico minimamente, que me causem alguns problemas a 
nível de princípios, vou-me embora sem duvida nenhuma. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\2. Definição dos 
instrumentos\Critérios - exigiu 
muito diálogo e trabalho 

Delta 48 38 A minha primeira reação foi igual, suponho, à reação de toda a gente que estava na 
gestão, no momento. Foi interpretar a legislação de modo a criar uma situação que 
protegesse os professores. Partir de uma situação que está mal construída, as pessoas 
chamavam ao modelo ”a grelha” e aquelas grelhas inquinaram tudo. Para tentar uma 
proteção ainda se complicou mais a situação, criando grelhas em cima das grelhas, 
para nos protegermos das grelhas com que não concordávamos. Aqui na escola, logo 
no primeiro período fiz um estudo da situação, reuni com o conselho pedagógico e ao 
fim de três reuniões apercebi-me de que aquilo não andava. Eu tenho muita resiliência e 
optei por esperar para ver. Há escolas que dizem que reuniram, de quinze em quinze 
dias. Eu não, numa primeira fase criaram-se os instrumentos, vi pela reação das 
pessoas que não era passível de ser implementada aquele tipo de situação e fiquei a 
ver como é que as coisas iam evoluir. Com os regimes simplificados, simplifiquei apenas 
as grelhas iniciais e o Conselho Pedagógico fez um documento para quem tinha aulas 
assistidas, uma coisa muito simples. Reunimos muito pouco e não houve excesso de 
trabalho para os professores. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- defini-os para quem não os 
entregou 

Delta 12 56 eu defini (...) os objetivos [a quem não os quis entregar], mas disse-lhes sempre que 
“Têm que assinar que aceitam porque ninguém vai ser avaliado à revelia, nem à força”, 
isso é nos tribunais. De tal maneira que todos quiseram e estamos a preencher os 
documentos necessários à avaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 14 65 não ia pôr objetivos a ninguém, quem quisesse fazê-los fazia, quem não quisesse não 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

os fazia 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

Delta 18 41 veio aquela situação de o Diretor poder definir os objetivos individuais e disse logo que 
isso não fazia, se são individuais não são os meus e eu não faço isso para ninguém. (...) 
Fiz uma reunião com eles e disse-lhes: "Eu fazer os objetivos, não os faço, não estou 
para aí. Isso também vai contra a minha maneira de ser e, portanto, não vou fazer, mas 
não tenho problema nenhum que vocês os façam e eu assino." Entregam em branco e 
eu assino.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

Delta 18 42 Quando disse aquilo o pessoal descansou todo, ficou tudo muito calmo e sereno. 
Estavam à espera. Pronto, conhecendo-me estavam à espera que eu lhes fosse salvar 
a pele porque naquela altura não havia a hipótese de não entregar os objetivos.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 18 43 "Também não vão ficar estar prejudicados por causa disso. Se é por minha causa, 
ninguém fica prejudicado por causa disso. Não me custa nada, vocês escrevem, até 
podem fazê-los todos iguais." Também não tinha intenções de os ler, queria lá saber. 
Os outros foram entregando e eu fui recebendo. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

Delta 22 47 Eu tive o cuidado de manter sigilosa essa questão. Ainda ninguém sabe quem é que 
entregou e não entregou objetivos. Foram enviados para o meu mail pessoal, 
institucional. Algumas pessoas assumiram que tinham entregue ou não, mas eu não 
confirmei nem desmenti ninguém. (...) Não defino porque isso não está previsto na lei. O 
que eu vi na legislação, já sei isso de cor porque já vi isso mais de trezentas vezes; o 
que eu leio na legislação, também posso estar a ler mal, é que há três referências a 
objetivos. Duas delas falam em objetivos e uma delas fala em objetivos individuais. Do 
ponto de vista conceptual, se estamos a falar de objetivos, há muito tipo de objetivos. 
Os objetivos que eu tenho do plano anual e do projeto educativo são objetivos; não são 
objetivos individuais mas são objetivos. A legislação diz que a autoavaliação não se 
pode fazer sem objetivos. Concordo. Mas não diz que não se pode fazer sem objetivos 
individuais. Se calhar não se pode fazer tão bem feito com objetivo gerais do que com 
objetivos individuais, o que também concordo. 
P.: Está, portanto, a dizer que todos os professores têm objetivos porque há um projeto 
educativo na escola que define objetivos para todos eles. 
Exatamente e eles estão obrigados a cumpri-los. Para além disso, o que está previsto 
na lei é que os objetivos individuais nasçam de uma proposta do avaliado. Os objetivos 
individuais surgem por proposta do avaliado; é isso que está na lei. Não está em lado 
nenhum que eles possam surgir por imposição ou por iniciativa do avaliador. A única 
coisa que está escrita é que “Não havendo acordo em relação à proposta, prevalece a 
vontade do avaliador.” Não diz “os objetivos”, diz “a vontade do avaliador”. Para que 
haja prevalência de vontade tem de haver uma proposta; não havendo proposta, não 
pode haver prevalência. Não podemos os dois ter opiniões diferentes sobre uma coisa 
que não existe. Portanto, há professores que não entregaram objetivos e foram 
avaliados, como os contratados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 24 45 Estando prazos impostos, eu nunca os impus. As pessoas entregaram objetivos se 
quiseram, na certeza de que da minha parte, não ia penalizar ninguém por não ter 
entregue objetivos. Os que não entregaram tiveram objetivos definidos por mim porque 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- defini-os para quem não os 
entregou 

eu assumi que os iria definir. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- dei feedback da sua definição 

Delta 26 33 fiz três reuniões para dar feedback dos objetivos entregues, aquilo que eu considerava 
que eram objetivos bem formulados e o que não eram, qual era a confusão que faziam 
entre objetivos e estratégias (...), fui fazendo isso também por email, pessoalmente. Fiz 
três reuniões, com três grandes grupos, analisei os objetivos desses três grandes 
grupos e depois trabalhei com eles numa sessão. Nunca individualizei as análises e 
disse-lhes para depois irem ver quais são os vossos casos e vão ver se querem, ou não, 
alterá-los. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

Delta 26 34 quando foi a entrega dos objetivos eu respeitei sempre as pessoas que não quiseram 
entregar os objetivos. Disse sempre qual ia ser a minha posição relativamente a este 
aspeto, foi tudo feito com transparência. (...) A minha posição foi escrita e dita aos 
colegas para não haver especulações e foi a seguinte: cada colega faria como 
entendesse e eu não faria os objetivos por ninguém. Ao serem objetivos individuais, era 
minha interpretação, salvo melhores interpretações, a minha era de que a autoavaliação 
só faria sentido quando reportada aos objetivos traçados. Nós tínhamos objetivos 
definidos na escola, é verdade, mas entendia que eles deviam ser individualizados. 
Essa foi a minha posição.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 27 46 Foi difícil de gerir. Defini objetivos por eles, mas isso não significa que os professores 
possam ser avaliados. Passaram a batata quente para nós. Eu assumi isso claramente 
e apliquei a lei. Se os objetivos têm de ser definidos entre avaliado e avaliador e se não 
houve acordo, prevalece a posição do avaliador, ou seja, nesse casos prevalecem os 
meus. O que não significa que os vá prejudicar. Nunca. 
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na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- defini-os para quem não os 
entregou 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

Delta 28 48 quando toda a gente dizia que quem não apresentar objetivos era penalizado, eu dizia 
que quem não apresentar objetivos não era penalizado porque quer dizer que assume 
os objetivos do projeto educativo e pronto! É verdade que todos apresentaram porque 
tinham medo. Depois quando a versão oficial disse que não eram penalizados eu disse-
lhes: “Vocês não tiveram fé.” Confesso que aprovei os objetivos de todos, tacitamente. 
Era só o que me faltava estar eu a definir objetivos pelos outros. Os do projeto educativo 
estavam definidos pelo órgão próprio, agora o resto, cada um especificava da maneira 
que entendia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- defini-os para quem não os 
entregou 

Delta 38 40 Eu defino-vos meia dúzia de objetivos simples, vão cumpri-los e no final do ano fazeis o 
relatório de autoavaliação e eu vou-vos avaliar” Todos aceitaram e foi assim que se 
conseguiu a avaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 

Delta 40 22 eu assumiria isso (...) [mas] nunca disse que os definiria; no mínimo, remeteria para os 
documentos orientadores da escola. Nunca penalizei ninguém por não ter entregue os 
objetivos. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- defini-os para quem não os 
entregou 

Delta 42 41 vou definir eu os objetivos por eles e fica o assunto resolvido. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 
avaliação\3. Os objetivos\Objetivos 
- Não os defini para ninguém 

Delta 51 36 Não defini [objetivos], eu também não defini, se eles não queriam definir, muito menos ia 
ser eu. Nada me obrigava a defini-los, eles também não eram obrigados e eu também 
não defini. Eu sei que outros colegas meus, fizeram isso, mas foi uma questão de 
princípio. Até porque eu não tive só uma a não entregar objetivos, tive mais de metade 
da escola. Não fazia sentido, eles não queriam, porque é que vou impor uma coisa que 
não querem? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.01 A 
definição dos instrumentos de 

Delta 16 56 aqui há alguns meses atrás andei a consultar sites de escolas onde havia alguns 
elementos sobre a avaliação de desempenho e vi fichas horrorosas. Eu recuso-me 
terminantemente a entrar nesse esquema. É que há pessoas que fazem fichas de 
observação muito complexas. Eu também confio naquele conhecimento que nós vamos 
tendo das coisas e do processo e tento dar alguma tranquilidade aos processos. 
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avaliação\Aulas assistidas - havia 
fichas de observação muito 
complexas 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Controlei isso 
diretamente, mantendo sigilo 
sobre a sua entrega 

Delta 32 35 Até hoje os colegas estão por saber quem entregou os objetivos ou não entregou 
porque nunca disse a ninguém. Foram todos entregues na secretaria, os que foram. Eu 
disse números, para as pessoas acalmarem, mas nunca disse quem é que entregou. 
Até hoje. Quem sabe sou eu porque tenho os ficheiros em minha casa, com os que 
entregaram objetivos, os que não entregaram, os que me entregaram uma carta. Mas 
nunca disse que tinha. Até hoje, quem sabe sou eu. Aquela semana de entrega de 
objetivos foi muito, muito complicada. (...) Estava em Lisboa no Conselho de Escolas. 
Estavam sempre a ligar para cá. Mesmo dentro da equipa que dirigia a escola era muito 
complicado. Tive de telefonar por várias vezes e dizer: “Ninguém vai aos serviços 
administrativos”, e de dizer à chefe de serviços: “Guarda os envelopes no cofre e não 
deixes ninguém ver.” Ela disse-me que o professor tal já tinha tentado ir ver. “Por isso 
mesmo, porque ele não se vai segurar e vai mandar alguma boca a alguém. Não quero 
que se saiba quem entregou ou deixou de entregar.” Como eu depois não fiz muita 
questão de mais nada, foi aquela semana e depois parou por ali. Depois as coisas 
voltaram na altura da entrega da ficha de autoavaliação, mas como já tinha mudado a 
ministra as coisas foram mais calmas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem 

Delta 10 59 Todos [entregaram]. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 

Delta 21 50 Não tivemos aqui, internamente, problemas. Fomos das primeiras escolas a ter os 
objetivos definidos, já no ano anterior. Demos uma segunda oportunidade, depois para a 
formulação dos objetivos, eles foram reformulados. Até este momento tem estado tudo 
calmo. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem 

Delta 34 44 Tivemos uma única professora, no universo todo da escola, que não entregou os 
objetivos, de resto toda a gente entregou objetivos. O que ouvi dizer foi que, em 
consideração à minha pessoa, eles entregavam os objetivos. Eu acho que isso não faz 
sentido, as pessoas entregam ou não entregam, não tem nada a ver. Tomam uma 
decisão profissional e devem tomá-la até ao fim, não é pelo facto de eu estar ali, mas 
isso foi o que me disseram. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem 

Delta 34 45 Não é pacífico. Agora, por exemplo, nesta escola, eles não fizeram nada, a maior parte 
dos professores desta escola não entregou objetivos. Foi à volta de trinta que 
entregaram. Num universo de quase cem professores, está a ver que é muito pouco. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem 

Delta 37 31 Quando apareceu o Simplex, toda a gente decidiu entregar objetivos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 

Delta 37 32 Os colegas entregaram os objetivos e estão descansados porque sabem que eu não 
vou ser injusto com ninguém, não o fui durante vinte anos, não o ia ser agora. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

694 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

dos objetivos\Correu bem 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem 

Delta 48 39 A meio do processo, na altura dos abaixo-assinados e das manifestações, a escola 
dividiu-se. Dentro da data, quarenta por cento não entregou os objetivos. Pareceu-me 
que era um direito das pessoas e não reagi (...) por duas razões. Por um lado, acho que 
não tinha enquadramento legal para o fazer; por outro lado, no caso das pessoas 
estarem cem por cento convictas de que não queriam ser avaliadas, entendi que seria 
uma violência para elas. Com o evoluir das coisas, apercebi-me que os melhores 
professores poderiam ser prejudicados, face ao que ocorreu nas escolas me volta em 
que a grande maioria das pessoas entregou objetivos. Então, fiz reuniões com todos os 
professores, com o documento da DGRHE na mão, lemos em conjunto e disse-lhes que 
a partir dali a responsabilidade era individual e que caso me fosse feito o requerimento 
para entregar objetivos fora de prazo eu iria deferir esse pedido. Neste momento tenho 
cem por cento de pessoas que entregaram objetivos e tenho nove pessoas com aulas 
assistidas, ou seja, os professores optaram por não assumir uma autopenalização, o 
que me pareceu inteligente, mas por marcar que rejeitam o processo. Para mim 
pareceu-me uma atitude mais certa porque não estamos em tempo de mártires e para 
dois anos na carreira, numa sociedade como a que estamos a viver, é extremamente 
penalizador e deixa marca nas pessoas porque irão, obrigatoriamente, ficar revoltadas a 
olhar para os colegas que progrediram e a pensar que uma decisão que se pretendia de 
honestidade pessoal, acaba por criar revolta porque não tem solução no tempo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem 

Delta 50 36 Entregaram os objetivos. Fizeram-no sob protesto, os que não pediram a avaliação da 
componente científico-pedagógica, fizeram quase copy paste uns dos outros, para não 
dizer mesmo copy paste. Entregaram e fizeram, foi um processo administrativo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 02 77 estrategicamente, deixei relaxar ali um bocadinho, reuni uma comissão de coordenação 
passado pouco tempo, e disse: “O que é que vocês acham?” Mas eu já tinha a maior 
parte dos objetivos entregues, havia ali meia dúzia de resistentes. “Ai, e então o que é 
que nos pode acontecer se a gente não entregar?” Eu disse: “Ó filhos, aquilo que a lei 
diz. Eu não tenciono ir perseguir ninguém, eu assumo as minhas responsabilidades, 
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na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem\Ser 
maleável ajudou 

vocês assumem as vossas. Portanto, eu não quero ter consequências por não fazer 
aquilo que a lei me manda, que é não fazer nada. Portanto, eu vou fazer aquilo que está 
dito, e vocês assumirão as responsabilidades e as responsabilidades é aquilo que eu 
vejo na lei, é que o tempo não para para progressão, se vocês não forem avaliados. Eu 
não tenciono fazer perseguição a ninguém, nada disso, não me compete, eu só faço o 
que me compete, portanto, vocês é que reflitam, saibam o que é que hão de fazer, se 
não quiserem entregar não entreguem.” Já faltavam poucos, depois houve um que 
ainda propôs que ninguém entregasse, mas já andava aqui muitos entregues e 
disseram: “Não, isso é uma decisão individual de cada um.”. Portanto, eu deixei passar 
este período, quando cheguei ao Natal, tinha tudo entregue, falta-me um entregar, 
durante as férias do Natal mandou e pronto, ficou pacífico.  O processo em si até correu 
bem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem\Ser 
maleável ajudou 

Delta 40 23 Reuni as pessoas e disse-lhes novamente que  em relação aos objetivos eu aceitaria a 
decisão de cada um, de entregarem nos prazos previstos, de receber mais tarde se 
entretanto achassem que a opção de não entregar tinha deixado de fazer sentido ou de 
não entregarem porque eu assumiria isso 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Correu bem\Ser 
maleável ajudou 

Delta 59 40 Eu aqui fui sempre muito claro desde a primeira hora. A minha posição foi que eu 
aceitaria a avaliação dos colegas desde que entregassem a ficha de avaliação e desde 
que ela se confinasse às metas e objetivos do Projeto Educativo e Plano Anual de 
Atividades; não precisavam de apresentar objetivos individuais. Sempre, desde a 
primeira hora, houve lutas, houve abaixo-assinados, sempre disse e está escrito num 
documento com diretivas desta escola, eu assumi isso. Só houve um momento, quando 
isto começou a atingir tal proporções de intimidação e de conversas, em que eu reuni 
com todos os professores e disse: “Meus amigos, eu estive convosco até agora, não sei 
o que isto vai dar, o que é que isto vai implicar, mas tenho de dizer que a partir deste 
momento, eu não posso responder mais por vocês.” Tinha a ver com a simplificação, a 
tutela não abria mão disso. Eu disse: “Portanto, a partir de agora é assim, eu estarei 
convosco na defesa dos meus princípios. Os meus princípios são estes...”. (...) Fui 
criticado porque diziam que eu era o “nin”, não interessa, mas sempre estive desse lado 
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com eles e congratulei-me quando esta tutela veio a reconhecer que se podia avaliar as 
pessoas sem isso. Sempre contaram com a minha solidariedade não corporativa, 
porque sempre fui muito claro, era na defesa de princípios. Eu entendia, fruto da 
experiência que tinha, que era possível avaliar desempenhos sem termos que 
estabelecer previamente objetivos, fixar objetivos.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Depois da aparente 
unidade dos profs foi o salve-se 
quem puder 

Delta 12 57 Aqui eles disseram que não definiam objetivos mas, depois de cinco abaixo assinados, 
passou-se um mês e começaram a ver que outras escolas tinham entregue e que, 
afinal, aquela grande unidade não passou de uma miragem. Depois foi o salva-se quem 
puder, o tal individualismo que eu quero combater e que levou os colegas, em várias 
conversas informais, a dizer que seria chato, em termos anímicos, agora prostrarem-se 
e virem a entregar os objetivos mas que eu podia resolver esse problema. Ou seja, eles 
ficavam de cara lavada, por um lado, e o processo fazer-se de tal maneira que conciliei 
com eles. Eu definiria os objetivos para aqueles que não os tinham entregue. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\O ambiente externo 
desestabilizou este processo 

Delta 40 24 Havia era alguma ansiedade provocada por alguma má informação e por aquilo que os 
sindicatos, os delegados e dirigentes sindicais, iam transmitindo. Um exemplo disto: eu 
saí daqui numa 6.ª feira em que estava tudo calmo e no início da semana seguinte 
tinha, logo de manhã, não sei quantas pessoas à minha espera para falar comigo por 
causa dos objetivos. (...) Então acabei por ter de fazer uma reunião geral, informal, em 
que tentei tranquilizar as pessoas. Aliás fiz duas reuniões; uma numa quarta-feira e 
depois não estive na sexta e na segunda e quando voltei à escola, na 3.ª feira, eu tive 
reunião em Lisboa na 2.ª feira, estava aqui uma confusão, tinha-se instalado o caos 
porque as pessoas começavam a ver que, se calhar, não tinha sido boa opção não 
entregarem os objetivos.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 

Delta 38 41 Houve recusa total na entrega de objetivos individuais. Pediam-me para eu ir e eu estive 
sempre à frente deles, para tentar resolver o assunto. Eu não podia deixar que eles 
ficassem prejudicados e fiz-lhes uma proposta: “Vocês lavam a vossa cara e eu lavo a 
minha, aceitais que eu vos defina objetivos?” Tive de explicar: “Já apanhastes dois anos 
e meio de interrupção na carreira, não sois avaliados agora, são mais dois. Quatro anos 
é um escalão, vede lá o que ides fazer. 
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entrega\Foi total 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve quem não 
entregasse 

Delta 12 58 Entregaram à volta de vinte e seis e não entregaram à volta de setenta e tal 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve quem não 
entregasse 

Delta 13 92 Tive um professor que não me entregou os objetivos individuais, todos os outros 
entregaram; eram cento e sete professores e só um é que não me entregou objetivos 
individuais. Nessa altura da entrega dos objetivos individuais houve aí um movimento de 
vinte ou trinta pessoas que não queriam entregar os objetivos individuais, era um 
problema de arrastamento dos outros do exterior 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve quem não 
entregasse 

Delta 18 44 Depois chegou-se a julho e havia a situação de uns 20 colegas e eram todos mais 
velhos, lá está, os mais velhos ou aqueles que estão a meio, que não entregaram. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 27 47 Somos duzentos e oitenta professores e só vinte é que entregaram os objetivos 
individuais. 
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DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve quem não 
entregasse 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve quem não 
entregasse 

Delta 29 56 Nós somos cento e dezassete professores e só doze é que não entregaram objetivos. E 
dos outros todos, tirando os titulares, eu tenho quarenta e cinco professores que tiveram 
aulas assistidas, ou seja, que requisitaram componente científico-pedagógica. Por aqui 
tu podes ver que, de facto, a escola se mobilizou para o processo de avaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve quem não 
entregasse 

Delta 30 40 cheguei a um patamar final onde tive só cinco professores que não entregaram os 
objetivos, por questões sindicais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 52 43 O que eu disse sempre foi que isso era uma coisa muito pessoal e que cada um teria de 
decidir o que quer fazer (...) [em relação] aos objetivos. Houve setenta pessoas que não 
entregaram os objetivos individuais e, portanto, nem forcei para entregar, nem para não 
entregar. Tentei sempre colocar-me numa posição neutra durante o processo. 
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na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve quem não 
entregasse 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve um movimento 
nesse sentido 

Delta 13 93 Nessa altura da entrega dos objetivos individuais houve aí um movimento de vinte ou 
trinta pessoas que não queriam entregar os objetivos individuais, era um problema de 
arrastamento dos outros do exterior, e que na altura me pediram uma reunião e eu fiz 
uma reunião geral. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\Houve um movimento 
nesse sentido 

Delta 42 42 Houve um movimento no sentido de alguns professores não entregarem os objetivos 
mas acabaram por entregar quase todos, só dois ou três é que não entregaram. E os 
que não entregaram, entregaram agora o relatório de autoavaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 

Delta 51 37 Não entregaram objetivos, pronto. Houve muita correspondência. Eu tinha documentos 
escritos em como eles não entregaram objetivos, nunca lhes disse que não podiam 
fazer autoavaliação, depois este governo resolveu a questão. Uns entregaram outros 
não 
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entrega\Houve um movimento 
nesse sentido 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.02 A entrega 
dos objetivos\Recusa na 
entrega\No início não os queriam 
entregar 

Delta 40 25 No início as pessoas não queriam entregar os objetivos individuais, depois houve muitas 
que começaram a mudar de opinião e a saber que em várias escolas ninguém 
entregava os objetivos e eu, aí apercebi-me que havia alguma desorientação e algum 
histerismo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Foi e é algo importante 

Delta 50 37 houve professores a pedir avaliação da componente científico-pedagógica, e eu 
agradeci a esses professores porque deram-nos uma oportunidade para testar os 
instrumentos que nós construímos. Aliás, nós no ano anterior, já tínhamos pedido às 
pessoas que se voluntariassem, quem quisesse, para nós irmos às aulas, assistir e 
vermos, reformularmos, os instrumentos que tínhamos. E reformulámos. E este ano 
voltámos a ter uma oportunidade para testar aquilo que tínhamos construído com tanto 
trabalho. Se não houvesse ninguém, nós não sabíamos se aquilo resultava. Claro que 
chegámos à conclusão que havia lá não sei quantas coisas para mudar, mas só assim é 
que se pode melhorar, quer dizer, ir experimentando. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Foi e é algo importante 

Delta 52 44 Acho que importante haver as aulas assistidas, (...) o professor abrir a sua sala de aula, 
mas isso não vai ser fácil. Mesmo nesta escola, eu só tive 5 em 130 professores que 
quiseram aulas assistidas, mas este ano propus que, independentemente de as aulas 
avançarem ou não avançarem, propus que fizéssemos aulas assistidas uns com os 
outros. Vamos ver como eles reagem ao desafio. (...) [Nesta proposta está presente] 
mais a ideia do gestor. Eu acho que melhora a prática porque nós quando nos fechamos 
em nós mesmos num espaço, até podemos estar a fazer muito bem, mas não temos um 
amigo crítico que nos possa chamar a atenção para isto ou para aquilo. Se nós 
abrirmos... aí está a questão de nós abrirmos a direção a toda a gente, portanto, 
tivemos sempre feedback de como as coisas estavam a correr. Se eu me fecho na sala 
de aula, como é que eu sei se as coisas estão a correr bem, e estão a correr mal? É 
pelos alunos, muitas vezes, e pela queixas dos encarregados de educação. Quando 
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corre bem, ou pelo menos mais ou menos bem, a pessoa não sabe. Eu acho que é 
necessário ter esse feedback para saber se as coisas estão a correr bem. Eu acho que 
é muito importante a pessoa abrir a sua sala de aula porque a motiva também a agir de 
determinada maneira se sabe que vai ser visitado, não é? Aguça-nos mais a nossa 
maneira de lecionar e de estar perante os alunos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Foi e é algo importante 

Delta 58 34 Se partir daquele modelo que foi simplificado, [eu alterava] pouca coisa. Aulas 
observadas, obrigatoriamente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Houve avaliações com 
falta de critérios 

Delta 60 37 Eu tive, em cento e treze professores, treze que se candidataram a ter aulas 
observadas, ou seja, candidataram-se a ter Muito Bom e Excelente. Depois veio o 
Simplex e, resumindo e concluindo, com as quotas que a escola tinha houve um grupo 
de recrutamento que tinha cinco Excelentes, aquele grupo sozinho. Mais grave da 
situação é que os cinco Excelentes, eram Excelentes em todos os itens, o que é 
caricato; haver cinco pessoas iguais em todos os itens. Nesse caso tive de chamar o 
responsável do avaliador reunir e dizer-lhe: “Analise a situação porque senão 
analisamos nós. Existem quotas” Modificaram-se algumas questões, alguns passaram a 
Muito Bom (...) A avaliação começa logo erradamente, ou seja, uma pessoa que avalia 
tudo por igual, mete tudo no mesmo pacote e deixa o problema para os outros 
resolverem não está a ser transparente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Ninguém pediu aulas 
assistidas 

Delta 08 72 Nós não tivemos nenhum professor a pedir aulas assistidas para atribuição de menções 
de Muito Bom e Excelente. Desde logo, houve uma posição da escola de recusa do 
modelo e isso foi bom. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Os observadores estão 
a exagerar no pormenor 

Delta 57 48 Colegas que nunca se imaginaram na posição de avaliadores e, de repente, são 
avaliadores e estão a tentar ser mais papistas que o papa. Ou seja, estão a fazer uma 
observação de aulas à minúcia, quase observam o que a criança leva calçado.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Os professores não 
queriam aulas assistidas 

Delta 06 49 O que senti, em termos da reação dos professores, deu para entender que não queriam 
aulas assistidas, foi esse o principal elemento que deu origem à rejeição do modelo. Os 
professores não queriam ter de maneira nenhuma a porta aberta para um colega 
avaliador. Acho que foi esse o conflito mais evidente.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Quem pediu aulas 
assistidas ficou mal visto 

Delta 20 62 Eu tenho à volta de trinta professores que querem aulas assistidas e também foram mal 
vistos pelos colegas, mas é um direito que têm.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 

Delta 34 46 aulas assistidas também poucos pediram, houve uma reação, está a ver, houve o tal 
corporativismo. Vou dizer o que me disseram, mas quem pediu aulas assistidas acabou 
por ficar à margem dos outros, do resto. (...) Mal visto porque queriam o Muito Bom. 
Então mas querer o Muito Bom?... A pessoa pode querer o Muito Bom, depois o ter ou 
não ter é outra coisa. O facto de o quer não significa que o vá ter. 
P.: Posso inferir das suas palavras que se passou de uma realidade em que todos eram 
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da ADP\05.02.03.01.03 As aulas 
assistidas\Quem pediu aulas 
assistidas ficou mal visto 

iguais, e era bom que todos fossem iguais, para uma realidade em que alguém pode ser 
diferente, e esse que o acha passa a ser mal visto? 
Exatamente. 
P.: Porque não quer ser igual aos outros? Por querer ser melhor do que os outros? 
Exatamente. É o nosso grande problema. Para mim esse é o nosso grande problema, 
porque quando formos todos Bons não há problema nenhum. Se alguém pretende ser 
Muito Bom ou Excelente, ele tem a mania. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.04 Os 
resultados da avaliação\Correu 
tudo normalmente 

Delta 50 38 No dia 17 de junho tínhamos as avaliações todas entregues, portanto, antes de eu ir de 
férias todas as pessoas receberam a sua ficha de avaliação global. Agora não fizemos 
nada porque já tínhamos tudo feito. As pessoas entenderam e quem não pediu a 
avaliação da componente não pode ter mais de Bom, e as pessoas já sabiam. Houve 
quem pedisse a avaliação da componente científico-pedagógica e tivesse, de facto, 
menções de mérito e excelência e houve quem não tivesse porque, pronto, não 
permitia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.04 Os 
resultados da avaliação\Havia falta 
de critério 

Delta 11 57 eu já fiz a avaliação dos contratados e sei o que é isto, os avaliadores dão a tudo 
Excelente, toda a gente faz tudo muito bem. Quer dizer, isto não é possível, as pessoas 
não são todas excelentes, há de certeza uns que só são bons e outros maus. Portanto, 
não há experiência e uma visão global da coisa, os professores não arranjam 
mecanismos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.01 A aplicação 
da ADP\05.02.03.01.04 Os 
resultados da avaliação\Havia falta 

Delta 11 58 Não há critério ou as pessoas não o querem aplicar porque isso é incómodo. 
Incomodar-se, só alguém que tenha estofo para isso. Como ninguém se quer 
incomodar, tudo sobra para mim porque sou eu que parece que me quero incomodar. O 
diretor acaba por ser visto como aquele que, em último instancia, faz o “trabalho sujo”. 
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de critério 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\A ADP provocou 
receios e mudança de atitudes 

Delta 01 50 No fundo, no fundo, lá mesmo lá no fundo, acho que as pessoas estavam era com medo 
de ser avaliadas, mais uma falta de hábito, mas depois passou.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\A ADP provocou 
receios e mudança de atitudes 

Delta 34 47 Neste momento estamos a lançar o [novo] processo e as pessoas continuam a estar 
receosas porque acho que nós continuamos a viver na base do corporativismo. Ainda 
esse ano eu disse isso aqui na reunião geral. As pessoas têm medo de assumir. Eu 
disse-o porque o nosso grande problema agora é que os professores estão na escola 
por quatro anos. Enquanto estavam por um ano, o que é que as pessoas pensavam? 
“Aquele é mau professor, só espero que se vá embora.” E resolvíamos o problema 
assim. Agora temos um professor que vai estar quatro anos, portanto nós não podemos 
fechar os olhos. No próximo ano ia para outra escola... enquanto o pau vai e bem... E 
eles próprios faziam isso, um ano estavam numa escola, no ano seguinte concorriam a 
outra escola. Se calhar estavam dois anos na mesma escola e a coisa era diferente, 
mas agora temos de estar quatro anos e temos de avaliar. O que se pretende fazer era 
aquilo que já estava legislado e que ninguém fazia. O que é que um coordenador devia 
fazer? Ainda nessa reunião o disse. O que é que um coordenador devia fazer? Devia 
assistir às aulas para ver como o colega dá. E devia ver as planificações. Alguém fazia 
isso? Não, juntava tudo num dossier e ficava lá tudo arrumadinho. Depois, se ouvisse 
falar alguma coisa, ah, aqui de el-rei que vou começar a fazer isto. Está a ver? Eu acho 
que isso é, um bocadinho, uma atitude corporativista. Quer dizer, quando passaram o 
ónus para a direção, aquilo correu bem. Quem dá a nota? Eu nem tenho nada a ver com 
isso. Eu nem sei como é que eles deram a nota. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 07 65 quando os meus colegas aqui tentaram, muitas vezes, que se solidarizasse... Quando 
eu lhes perguntava: “Mas vocês conhecem os instrumentos?” Ó António, fiquei muito 
chocada com esta situação, eu percebi que a esmagadora maioria dos meus 
professores e não estou a falar de quem não conheça, não conhecia nada daquilo que 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Havia 
desconhecimento 

estava a criticar, e isto não é admissível. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Havia 
desconhecimento 

Delta 37 33 havia muita gente que estava mal informada sobre a avaliação e depois de sair o 
simplex ainda iam para a rua dizer coisas que estavam completamente ultrapassadas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Havia 
desconhecimento 

Delta 40 26 Só muito tardiamente é que os professores se aperceberam de que mudanças a 
avaliação trazia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Houve avaliadores 
que se recusaram a avaliar 

Delta 20 63 Ter uma ação no sentido de minimizar, de evitar reações mais desagradáveis é difícil. 
Eu tive aqui um caso com uma colega que é sindicalista e uma das pessoas mais 
coerentes que eu tenho, uma excelente profissional, se calhar é a única que eu 
compreendo que tenho tomado a atitude que tomou, que não avaliou a professora que 
devia avaliar e tive que gerir isto tentando salvaguardar o interesse da docente que 
queria ser avaliada, sem criar qualquer problema à avaliadora porque entendo que o 
processo não foi bem gerido pois tinha regras que não estavam claras desde o início. Lá 
encontrei uma solução em que a docente foi avaliada, sem prejudicar a avaliadora. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 28 49 Não houve nenhuma contestação à avaliação, nem dos contratados, nem dos do 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Não houve 
contestação 

quadro. Ninguém se zangou, o que foi importante. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Não queriam ser 
avaliados 

Delta 12 59 Ao vir outro modelo de avaliação os docentes também vão ser contra porque não 
queriam qualquer modelo de avaliação. É porque o modelo não tem mérito ou porque o 
avaliador não tem mérito ou porque a altura não é a melhor. Há sempre motivos para 
não se prestar contas, embora toda a gente diga que devemos prestar contas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Não queriam ser 
avaliados 

Delta 30 41 foi uma luta dura porque cheguei a ter aqui um abaixo-assinado de cento e tal 
professores a pedirem o cancelamento da avaliação; não queriam a avaliação. (...) Foi 
algo que exigiu bastante de mim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 

Delta 01 51 as pessoas achavam que a avaliação não estava a ser feita como devia de ser, que não 
era feita como devia ser 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

professores\Os professores 
achavam que a ADP estava a ser 
mal feita 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Os professores 
rejeitaram o modelo 

Delta 06 50 É evidente que os professores desta escola alinharam pela rejeição ao modelo e nas 
manifestações como a generalidade dos professores. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Os professores 
rejeitaram o modelo 

Delta 12 60 Houve uma situação de moda (...) porque era eclético para um docente estar contra o 
modelo de avaliação porque estava mal feito. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Os professores 
rejeitaram o modelo 

Delta 38 42 [houve] três ou quatro plenários que nunca tinham acontecido na escola, com os 
professores a fazerem abaixo-assinados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 33 41 a avaliação está parada e passa-se novamente ao mesmo rame rame, a fazer a mesma 
coisa e tudo. E isso nota-se. Não quer dizer que se note em toda a gente, porque é 
sempre igual e é sempre boa, mas há outra gente que é menos igual e que nunca é 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.01 Os 
professores\Quando a avaliação 
parou voltaram aos hábitos antigos 

boa. (...) Notei [isso] muito e de certeza que vou notar novamente. Este ano vai haver 
processo de avaliação mais duro e, portanto, de certeza que as coisas se vão 
novamente sentir. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 01 52 o período da avaliação o ano passado foi uma bomba na escola 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 01 53 Um bocado complicado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 04 35 foram tempos muito difíceis. Nessa altura senti a escola a tremer. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 04 36 Como o clima aqui é humano e de autenticidade, com atitudes positivas e com uma 
visão do todo, vi as pessoas a fecharem-se e a organização a tremer um pouco. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 05 41 a questão, portanto, da avaliação, não talvez do modo como as coisas foram 
operacionalizadas e por aí fora, mas isso levou a que houvesse uma grande agitação da 
escola. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 05 42 Teve um grande impacto, mas eu penso que foi devido também ao papel dos sindicatos, 
à forma como os sindicatos atuaram e levaram, portanto, a mexer as massas porque o 
grande problema dos professores, neste momento e já há algum tempo, mas penso que 
talvez com o tempo se tenha arrastado para essa situação, as pessoas leem pouco, 
leem pouco jornais, leem poucos livros, legislação então não leem nada. Muitas das 
vezes nós percebemos que as pessoas estão a falar por aquilo que o outro disse e não 
por aquilo que está no papel. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 

Delta 05 43 os da secundária eram muito mais numerosos do que os outros mas, no entanto, os 
outros tinham um certo poder porque o facto de as pessoas serem mais conservadoras, 
muitas das vezes, não são tão unidas, não é? Isto levou a que no momento da 
avaliação houvesse, portanto, uma crispação também muito grande, levada até pelos 
fatores externos.  
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 05 44 Eu geri mal também essa parte, porque se eu acredito numa determinada coisa, há que 
também levar as coisas para a frente. Mesmo que os outros estejam a dizer que são 
contra, eu tenho que defender o meu ponto de vista, pronto. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 08 73 os momentos que se viveram na escola, para além de alguma inquietação que é 
positiva, porque pôs as pessoas a pensar na sua vida enquanto professores e enquanto 
profissionais. Pô-los em causa até pelo insulto acabou por gerar um sentimento de 
consciência de classe que eu penso que é importante ser gerado na sociedade 
portuguesa. Por outro lado criou alguns problemas na organização das escolas que 
penso eram absolutamente evitáveis, 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 11 59 Eu senti tudo a fugir-me por entre os dedos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 11 60 A partir do início deste ano letivo, de 2008/2009, a coisa complicou-se. (...) Em primeiro 
lugar por toda a ambiência externa à escola, todas as convulsões que se foram vivendo, 
as manifestações e tudo o mais. Depois porque junto dos professores foi-se criando a 
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Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

ideia que a maior parte das escolas não estava a fazer nada e que aqui se estava a 
fazer muita coisa e eu estava a levar aquilo a sério.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 11 61 Houve duas reuniões gerais de professores, eu fiz sempre questão de estar presente, 
discuti, expliquei, as pessoas não queriam ouvir. Foi péssimo do ponto de vista da 
comunicação. Aí foi, talvez o momento pior para mim, em termos emocionais até. 
Ponderei mesmo a possibilidade de abandonar o cargo.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 11 62 na parte difícil da avaliação, os meus coordenadores de departamento tenderam a pôr o 
“rabinho” de fora, como se costuma dizer. Quando as coisas corriam bem, éramos todos 
os mentores do que se estava a fazer, mas quando começaram a correr mal... Os 
primeiros que tinham de enfrentar o touro eram eles, obviamente. Repare, eu estou 
pressionado de cima para baixo, eles sentiam a pressão de baixo para cima e sentiram-
se ensanduichados. Eu percebo isso. Houve ali algum jogo de cintura e tentaram sair 
bem da situação, e saíram... Conseguiram atirar para mim a responsabilidade da 
situação e eu nunca fugi dela. Nunca disse nada, para os proteger, disse sempre que o 
responsável máximo do que se estava a fazer na escola era eu. As outras duas 
lideranças não, nem sequer se envolveram diretamente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 

Delta 12 61 Houve uma situação (...) de tumulto. 
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complicado 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 13 94 Era tenso. É assim, quem é a face visível da administração? És tu, tu que és o 
presidente, és a face visível da administração. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 15 47 Uma das coisas que mais me preenchia era o clima de escola que era espetacular. Eu 
digo-lhe que era porque neste último mandato do governo, por mais espetacular que 
fosse o clima de escola, ele abanou. Abanou em todas as escolas e não é que tenha 
ficado mal do conselho executivo e, portanto, de mim para os colegas. Isso não 
aconteceu, mas entre os colegas abanou. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 15 48 numa escola em que nós falávamos sobre tudo, abertamente, começou a haver 
invejazinhas, o diz que disse. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 17 57 pela primeira vez nestes anos todos, o ano passado, um certo mau estar 
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na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 17 58 Foi a única coisa onde eu senti, pensei: “Bolas, eu não estou na minha casa.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 19 57 posso dizer que não foi nada pacífico.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 19 58 O mal-estar nem era tanto connosco, era mais entre as pessoas, embora alguns 
também connosco. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 20 64 eu estive sempre sobre pressão. 
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DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 24 46 neste ano que estamos a acabar, foi complicado pelas questões da avaliação de 
desempenho. Nós não temos mesmo a cultura de avaliar coisíssima nenhuma, só 
avaliamos os alunos, e muito menos a nós próprios e ainda menos aos outros nossos 
colegas. As relações dentro não se deterioraram. 
P.: Foi um momento complicado? 
Foi, continua a ser e ainda vai piorar depois de saírem as menções. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 25 61 Foi difícil, foi complicado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 

Delta 26 35 A nossa escola não deixou de ter conflitos, como as outras todas e numa escola onde 
há um elemento do Conselho das Escolas ainda mais se deve ter sentido. Aqui não se 
fugiu muito à regra. Há um momento de contestação às políticas, um ambiente muito 
difícil. Não falo dos professores, um ambiente em que, sobretudo, se ouviam vozes 
contestar a avaliação nos moldes em que era, intercaladas com vozes que eram 
favoráveis à avaliação. Houve, depois, reuniões de professores em que se assinou um 
documento de protesto que se enviou para diversas entidades. Aqui não foi muito 
diferente, foi um movimento que se foi mantendo ao longo do tempo e houve uma 
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complicado grande adesão aos movimentos de massas que foram feitos, aos movimentos sindicais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 27 48 Muitos, muitos {conflitos]. (...) Fizeram-me a vida negra aqui porque eu tinha de 
implementar as políticas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 29 57 Este ano foi um ano terrível a esse nível 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 29 58 As questões da avaliação foi para mim a situação mais dramática de todas. Isso foi 
muito percetível. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 38 43 três ou quatro plenários que nunca tinham acontecido na escola, com os professores a 
fazerem abaixo-assinados. 
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na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 47 34 isso deixou marcas. Fizeram-se os documentos que se tinham de fazer, foram 
aprovados em Pedagógico, os tais instrumentos de registo. Os Pedagógicos foram 
quentes, foi difícil chegar a conclusões, houve algumas ansiedades entre alguns 
professores e isso deixou marcas, embora eu tenha tentado acalmar as coisas. (...) Isso 
provocou algumas animosidades entre professores. Foi complicado. Foi complicado 
porque é assim: nós, ao fim e ao cabo, as direções, concordando ou não concordando 
com algumas das coisas, é que tínhamos de operacionalizar o processo na escola e 
éramos nós que ficávamos ali nos cornos do touro, ficámos com as culpas da coisa. 
Isso fez surgir na escola alguns movimentos de oposição. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 47 35 Lembro-me daquela questão, quando a direção regional nos chamou a dizer que 
tínhamos que notificar os professores que não entregassem os objetivos individuais. Eu 
recebi uma largas dezenas de pedidos de justificação para saber porque é que eu tinha 
feito aquilo. Eu lá tive de me desembaraçar daquela questão porque a direção regional 
disse que nos ia dar apoio jurídico, mas depois não deu coisa nenhuma, cada um que 
se desenrascasse. Isso aí fiquei um bocado irritado. (...) [Disse] que aquilo não tinha 
sido um ato meu, uma decisão minha, que tinha sido uma indicação da tutela de que 
lhes estava a dar conhecimento e que, portanto, não significava um ato administrativo 
meu. Eles que entendessem que estavam notificados ou não, porque aquilo era apenas 
uma informação. Tentei, de certa forma, desresponsabilizar-me e também era verdade 
porque não era eu que impunha isso. Também houve direções que não foram por aí, só 
que eu depois fui ao código do procedimento administrativo e vi lá que nós somos 
obrigados a notificar. Mas depois aquelas questões jurídicas, se é ato nosso ou não, são 
coisas que nos escapam um pouco. (...) Há uma certa nebulosa e houve aí algumas 
dúvidas. Nós próprios também fazíamos umas reuniões, entre vários diretores, para ver 
o que fazer. Isso aí correu menos bem, não caiu muito bem no pessoal, mas as coisas 
estiveram sempre sob controle. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 49 42 Foi um sarilho. No nosso agrupamento houve uma adesão enorme a uma petição, um 
abaixo-assinado, toda a gente a assinou, para suspender a avaliação.  
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Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 51 38 foi a que culminou no período mais crítico dos últimos anos das nossas vidas. Foi quase 
semelhante, não exatamente, mas aos tempos da doutora Manuela Ferreira Leite com 
as provas globais, aquelas greves todas. Isto foi quase um período conturbado porque 
nessa altura os professores, muitos também tomaram a posição dos alunos e criaram 
grandes momentos de tensão, mas houve mais tensão com a avaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 51 39 A escola foi funcionando, mas foi um período muito conturbado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 52 45 A altura mais sensível foi quando eu estipulei o calendário e disse que até ao dia tal, 
quem quisesse entregar os objetivos tinha que os entregar e, portanto, houve ali, no dia 
anterior e no próprio dia, houve ali alguma fricção de alguns colegas porque uns 
entregaram e outros não e os que entregaram sentiam-se um bocadinho pressionados 
para não entregar. Mas foi só nessa altura e neste momento já entrou tudo outra vez na 
normalidade. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 55 48 A grande diferença da avaliação é que passou a ter efeitos. Quando a avaliação não 
tinha efeitos estava tudo bem. Quando passou a ter efeitos, e não é para todos, porque 
há cotas. Termos de passar a distinguir obrigatoriamente passou a ser a grande 
complicação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 57 49 Foi um período muito complicado. Tentar fazer a ponte entre os assuntos que eram 
discutidos no Conselho das Escolas, as deliberações da tutela e o funcionamento das 
escolas, foi muito injusto para os diretores. Muito injusto porque nós tínhamos duas 
posições: ou tentávamos acalmar as hostes, para que os alunos não fossem 
prejudicados, sem atraiçoar os colegas, ou então fazíamos um papel de bandeira e 
vamos à guerra e desestabilizávamos isto tudo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Foi um momento 
complicado 

Delta 59 41 [a] avaliação do desempenho dos professores (...) veio trazer aqui algumas roturas na 
capacidade de moderação das pessoas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 

Delta 01 54 Pode ter deixado marcas, marcas nalgum tipo de relação, mas acho que já passaram. 
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interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

Delta 11 63 Havia todo um trabalho que a escola estava a desenvolver e que eu não pus de parte e 
no início do ano letivo havia prazos e eu pus cá fora o que havia para fazer. As pessoas 
insurgiram-se e senti que grande parte da consideração que tinham por mim, do 
carinho, da relação próxima e tudo mais, descambou para uma certa desconfiança e 
uma ideia de uma certa colagem politica ao ministério, o que não é verdade, eu tenho 
outras convicções. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

Delta 13 95 houve efetivamente algum distanciamento, houve aqui alguns professores que até se 
davam muito bem comigo e de repente os colegas ficaram assim um bocadito mais 
afastados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

Delta 15 49 a conflitualidade entre eles, isso esteve muito presente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 17 59 deixou feridas 
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Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

Delta 41 49 do de ter qualquer sentido. 
P.: Portanto não houve uma situação de conflito interno forte em que tivesse que agir? 
Não, pronto, houve grupos. Houve como sempre, porque há os grupos do pró e os 
grupos do contra, Em relação a esses grupos houve, eu não diria animosidade, não foi 
uma questão de animosidade, houve alguma incompreensão porque uns achavam que 
a coisa tinha que ser assim, outros achavam que não senhor, porque não sei o quê, 
mas há sempre essa situação. Mas apesar de tudo conseguiu-se levar a coisa a bom 
porto, tendo ficado abertas algumas feridas que eu hoje em dia reconheço. Ficaram 
abertas algumas feridas, mas essas feridas ao fim ao cabo também revelam também já 
se calhar alguma animosidade latente, que existia 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

Delta 48 40 Este processo mostrou o lado lunar de cada um de nós. (...) Digamos que, 
sinceramente, diminui o número de chocolates. (risos) Há depois uma parte mais 
dolorosa que é o bulling na sala de professores. Agora, na fase em que toda a gente 
sabe que todos entregaram, já não há acusações. Mas antes o ambiente era de bulling. 
Suponho que tenham ficado algumas cicatrizes. Algumas pessoas disseram mais do 
que deviam ter dito, disseram algumas que não deviam ter dito. (...) Agora não (...) sinto 
[tensão], desde há dois meses para cá acho que a situação ficou resolvida, mas que 
houve bulling na sala de professores, violento, isso houve, com várias formas de se 
expressar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 

Delta 56 58 Claro que houve conflitos, não que fossem propriamente graves. (...) Agora digo-lhe 
uma coisa, pela primeira vez, na relação interpares, era de muita proximidade, houve 
barreiras que foram levantadas, muros que se levantaram que eu acho que ainda não 
foram demolidos. (...) Houve uma situação de grande desconfiança entre pares em 
relação a muitas situações. Claro que teve também uma grande vantagem. Deu para 
conhecer muita gente que andava aí encoberta, hipocritamente, a fingir o que não era, 
deu para conhecer. Houve muita gente que acabou por desnudar a sua maneira de ser 
e de estar e houve a possibilidade de as conhecer muito bem. 
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deixaram marcas relacionais 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

Delta 57 50 o projeto inicial rapidamente foi posto de lado. (...) Isto que está agora em vigor, [o 
chamado Simpex,] vai ter efeitos ao nível de relacionamento humano, mesmo ao nível 
das aprendizagens dos alunos, que ninguém ainda se deu ao trabalho de medir (...), por 
uma razão muito simples (...): a avaliação entre pares e o peso que tem nas estruturas 
intermédias e os pares para avaliar, está a gerar conflitos terríveis. Terríveis! (...) O 
receio [que tenho], vê-se: É as pessoas esconderem as coisas, as pessoas 
incompatibilizarem-se. A deixou de falar com B. B que não falava com A agora já fala 
porque sabe que A é que lhe vai observar a aula. As pessoas terem medo de falar 
porque está ao lado a pessoa que vai avaliá-la. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos e 
deixaram marcas relacionais 

Delta 60 38 Provocou imensos conflitos e posso-lhe dizer que não provocou mais porque as 
pessoas se acomodaram, no sentido de que, como numa escola como a minha, onde o 
nível etário do corpo docente oscila entre os quarenta e os sessenta anos, estamos a 
falar de um corpo docente que está acima do sétimo escalão. Só meia-dúzia de 
pessoas, estamos a falar de trinta pessoas, estão abaixo do sétimo escalão. Essas é 
que precisam de progredir, os outros que não precisam deixa estar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Houve conflitos no 
Conselho Pedagógico 

Delta 34 48 Foi mais conflitos a nível de Conselho Pedagógico, 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 22 48 o que eu quis garantir foi que cada um teria a liberdade de tomar as decisões que 
entendesse que melhor serviam os seus interesses, de acordo com as suas convicções. 
As pessoas que quiseram entregaram objetivos, quem não quis não entregou. Quem 
quis aulas assistidas pediu e teve; fizemos o melhor que podíamos fazer em termos de 
aulas assistidas, tivemos o melhor avaliador que estava estipulado na lei para o fazer, 
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na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

criámos as melhores condições para estas pessoas. Cada um atuou em conformidade 
com a sua consciência. Foi um processo perfeitamente pacífico. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

Delta 28 50 Muito calmo. Claro que houve as manifestações e as greves, mas nos dias em que 
houve greve, foram dois dias se a memória não me falha, os que faziam greve e os que 
não faziam estavam todos na conversa ali à porta da escola. Foi sempre com este 
espírito que manifestaram o seu direito à indignação, da forma que entenderam, e com 
o mesmo respeito, que os outros pudessem manifestar a sua dignação.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

Delta 34 49 dentro da escola as coisas foram pacíficas. Por exemplo, fizemos uma reunião geral de 
professores e eu estava à espera daquilo que ouvia falar nas outras escolas, sei lá, que 
as pessoas se manifestassem, que fossem contra, que fossem contra mesmo até o 
órgão de gestão. Nada disso aconteceu. Foi uma coisa, até para mim, pacífica demais. 
A única coisa que eles pediram, depois daquilo tudo, era se, neste caso eu, prolongava 
o prazo de entrega dos objetivos. Está a ver? Quando eu estava à espera de uma 
tomada de posição, daquilo que nós ouvíamos contar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

Delta 37 34 Não houve conflitos nenhuns.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 

Delta 46 25 Eu, em termos de Agrupamento não tive conflitos. Havia aquela resistência normal mas 
dentro da escola nunca houve problemas de relacionamento, nunca senti absolutamente 
nada. As pessoas sabiam que eu tinha orientações e dentro dessas orientações houve 
sempre participação dos colegas, com sentido de responsabilidade. Concordando ou 
não fizeram sempre tudo com muita dignidade. Posso dizer que, tirando aquela 
resistência normal, havia uma relação também normal. Em termos de relacionamento e 
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interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

de trabalho eu não senti nada. (...) Eu sempre disse que se tinha de cumprir, mas nunca 
obriguei ninguém. (...) As decisões que se estavam a tomar não tinham nada a ver com 
a minha opinião pessoal, mas eu era a diretora. (...) Bem, na verdade acabou por não 
ser muito difícil porque a relação que existe, muito próxima com os docentes, entre 
docentes, eles sabiam que eu tinha de ter uma posição de imparcialidade. Eles sabiam 
isso 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

Delta 47 36 Não houve conflitos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

Delta 48 41 Não diria que dificultou [a relação com os professores), eu continuo a ir todos os 
intervalos, de manhã e de tarde, à sala de professores. Sento-me em qualquer cadeira, 
falo com toda a gente e nunca tive problemas 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

Delta 50 39 no Agrupamento foi um processo pacífico. Claro que tive reuniões gerais, em que eu 
perguntei aos professores: “Acham importante que participe ou que não participe?”, 
porque posso ser um elemento inibidor ou ser um elemento facilitador. (...) Quanto à 
avaliação de desempenho, foi um processo pacífico. Nós vimos e eu dizia aos 
professores com quem nós falávamos e aos coordenadores, era que “Vamos ver isto 
como um processo de aprendizagem, vamos tentar fazer isto o melhor, que isto ajude a 
melhorar a escola.”  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 50 40 Nós não tivemos praticamente conflitos, o que não quer dizer que os professores não 
tivessem manifestações. 
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Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

Delta 53 35 Não houve conflitos (...). 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve conflitos 

Delta 58 35 A avaliação do professores aqui no agrupamento decorreu da forma mais natural 
possível, sem qualquer conflito, logo em 2007. Foi decidido depois adiar as coisas, não 
é? Por isso, em 2007 e 2008 acabou por só haver avaliação para os contratados. Todos 
os contratados foram avaliados com objetivos, com autoavaliação, com entrevista. 
Também [com observalão da prática pedagógica], mas fomos mais longe, nesse ano 
fomos mais longe. Nesse ano eu fui observar duas aulas a todos os coordenadores 
porque mais tarde ou mais cedo isto tinha que ser generalizado. Experimentámos em 
2007/2008 todos os constrangimentos ao modelo que estava a ser implementado e, de 
facto, era um bocado pesado, mas fizemo-lo. Em 2008/2009 com a generalização, 
dessa generalização depois simplificação, que só nos veio ajudar. O que é que eu lhe 
posso dizer? Que 100% do professores entregaram os objetivos pessoais individuais, 
100% dos professores fez autoavaliação, 88% dos professores tiveram aulas 
observadas e não houve qualquer conflito. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 

Delta 58 36 aquilo que concluímos, logo em 2007/2008, da experiência que fizemos, que eu tive 
com todos os coordenadores, daí o 2008/2009 ter sido relativamente fácil porque toda a 
comunidade docente tomou como seu também mais este trabalho. Os coordenadores já 
tinham participado e estávamos a apresentar os resultados daquilo que tínhamos feito, 
os constrangimentos, onde é que encontramos problemas, o que é que demorava mais 
tempo, o que é que era mais difícil de observar, as dificuldades que tínhamos tido na 
construção das fichas de monitorização. Durante um ano as pessoas foram partilhando 
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pessoais\Não houve conflitos isto, nós íamos fazendo este trabalho, íamos partilhando. O 2008/2009 decorreu 
normalmente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 02 78 Não, muitos conflitos não houve, mas a escola não passou imune. Mas não foi uma 
escola onde tivesse havido fraturas, não, de maneira nenhuma. Eu tenho a noção exata 
de que contribuí para isso.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 03 48 Aqui houve pouco conflitos  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 04 37 Não posso dizer que houve situações de grande conflito, não posso dizer isso. 
P.: Inquietação? 
Inquietação, exatamente, é a palavra certa. Houve uma certa inquietação, vi as águas a 
agitarem-se, um bocadinho, demais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 08 74 Não houve conflitos, nesta escola não houve conflitos. Nós conseguimos, de facto, que 
a discussão que se gerou aqui em torno da avaliação fosse uma discussão de alguma 
forma... com muitas reticências ao modelo mas sem fazer grandes conjeturas. 
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(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 13 96 viveram-se tempos muito difíceis. Não sei porquê, aqui neste agrupamento nem por isso 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 13 97 não houve um ambiente de cortar à faca, de forma nenhuma 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 16 57 Foi um processo pacífico na medida do possível. Claro que houve pessoas que, 
convictamente, estão contra o processo mas não são ativistas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 21 51 ão tivemos aqui, internamente, problemas.  
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 21 52 té este momento tem estado tudo calmo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 22 49 Viveu muitos conflitos aqui na escola, em torno da avaliação? 
Não.  
P.: Foi, então um processo pacífico? 
Tem sido. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 

Delta 22 50 Aqui na escola, como lhe dizia, o processo foi pacífico.  
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pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 23 67 Nós aqui não tivemos assim problemas 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 24 47 Aqui dentro nunca houve verdadeiros conflitos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 24 48  Conflitos verdadeiros nós nunca tivemos, nunca deixaram de falar comigo. Mesmo 
quando iam às manifestações tinham o cuidado de dizer “Nós vamos mas isto não tem 
nada a ver contigo.” Foi sempre esta a nossa relação de abertura. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 24 49 Mais ou menos pacífico, mas isso traz alguns impedimentos na comunicação porque 
não há práticas de avaliar. 
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(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 40 27 não tem havido conflitos significativos e a avaliação não trouxe muitos mais do que os 
conflitos que já poderiam existir. Tivemos uma escola tranquila. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\Não houve muitos 
conflitos 

Delta 52 46 não foi um processo fácil (...) [mas] não houve muitos [conflitos]. Eu não me envolvi 
nunca com isso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\No início tudo foi pacífico 

Delta 11 64 Eu comecei a trabalhar a avaliação de desempenho cerca de um mês depois do 
Decreto Regulamentar 2. Foi abordado no Conselho Pedagógico, primeiro num grupo 
mais alargado e depois num grupo mais restrito com os coordenadores de 
departamento, mais uma ou duas pessoas. Fomos trabalhando isto e a coisa foi sendo 
abordada assim. Tudo correu de forma mais ou menos pacífica até ao final do ano letivo 
anterior, até ao momento em que se decidiu que só iria entrar em vigor o regime 
simplificado para os contratados e a maior parte dos professores não ia ser avaliada 
naquele ano. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 21 53 té agora foi. Vamos ver agora, quando começar a aquecer, depois das primeiras 
avaliações, vamos ver como é que isto corre. Mas, até ao dia de hoje, foi pacífico. 
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DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\No início tudo foi pacífico 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\No início tudo foi pacífico 

Delta 25 62 enquanto não se criou o burburinho, nós conseguimos trabalhar e conseguimos 
desenvolver materiais, que depois parou quando começou aquilo, mas que, foram duma 
ajuda extraordinária quando foi preciso depois, no final, fazer a avaliação de 
desempenho daquela foram simplificada, que aliás estou a usar ainda agora nesta 
avaliação de desempenho de professores contratados. Isto é, houve ali um período de 
tempo em que enquanto não houve contaminações, havia um conjunto importante de 
pessoas, que trabalhou, partiu muita pedra, para tentar encontrar formas de 
operacionalizar a avaliação de desempenho, tentando centrá-la onde tinha que ser 
centrada, tentando encontrar mecanismos para poder fazer uma avaliação 
verdadeiramente objetiva e, sobretudo, uma preocupação que tínhamos na altura, que 
era uma avaliação que fosse formativa. Portanto, houve um conjunto de procedimentos 
e estávamos, estávamos a chegar a um patamar em que eu acho que tínhamos 
conseguido fazer algo de bom. Repare, o que é que estava a acontecer aqui, com este, 
este trabalho inicial? Estávamos a conseguir pôr as pessoas a trabalhar a avaliação de 
desempenho, estávamos a conseguir um trabalho colaborativo, estávamos a conseguir 
trabalhar em conjunto, e isto do ponto de vista até da própria formação interna, estava a 
ser muito enriquecedor. Estava a haver um processo de reflexão sobre as práticas, de 
reflexão sobre o funcionamento das coisas, em que estava a haver capacidade de 
decisão das pessoas, portanto, isto estava a ser um processo enriquecedor. Entretanto, 
quando começa a haver realmente a contaminação política, eu tenho uma leitura sobre 
isso. 
P.: E a movimentação sindical também? 
Naturalmente, quando digo política, é política e sindical. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 19 59 eu penso que a generalidade das pessoas, só o interiorizou agora, quando chegou ao 
fim. Alguns não perceberam, embora a avaliação seja de caráter sigiloso, e da nossa 
parte não transpareceu para fora, mas basta os elementos da Comissão de 
Coordenação, que tiveram que reunir para validar os Muito Bons, a partir daí começou a 
saber-se tudo. E surgem conflitos desta natureza, “Porque é que os coordenadores de 
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na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\O conhecimento dos 
resultados trouxe conflitos 

departamento são quatro, havendo quotas, só dois é que podem atingir o Muito Bom e 
os outros dois não?” Eu tive uma pessoa que reagiu muito mal. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\O conhecimento dos 
resultados trouxe conflitos 

Delta 19 60 Nós fizemos como toda a gente fez, preenchemos a grelha, aquilo dá uma classificação 
arredondada às décimas. Gerir os conflitos não foi nada fácil.  
P.: Como é que ultrapassou isso? 
Se calhar não ultrapassei. Quer dizer, o professor em si não pode reclamar porque é 
evidente, agora as pessoas não aceitarem e ficarem revoltadas, isso custa, pesa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.02 As relações 
pessoais\O conhecimento dos 
resultados trouxe conflitos 

Delta 30 42 Agora ando a constatar uma coisa que a mim me preocupa imenso: constatei que em 
muitas escolas, além de não haver professores a pedirem Muito Bom, todos os 
professores queriam só Bom e agora estão a dar a cotação máxima de Bom a todos: 
7,99. Não é que tenha alguma coisa contra isto, cada um faz o que quer, mas o 
problema é assim: quando dou um 7,3 a um contratado, por exemplo, e ele me vem 
dizer assim: “Mas ali na escola do lado, não fizeram nada, e o outro teve 7,99”. A 
pessoa fica assim um bocado... Eu é que estou a ser o mau, eu é que estou a ser a 
pessoa que está a penalizar os contratados... Já tive o cuidado de lhes explicar: “Não 
meus amigos, o que conta não é a avaliação quantitativa, o que conta é a avaliação 
qualitativa” mas eles dizem “A gente não sabe, a gente no futuro não sabe.” Há um 
clima de muita desconfiança. As pessoas não acreditam neste ministério, ponto final,  e 
nesta ministra, dê as voltas que ela der ninguém acredita nela e as pessoas estão 
sempre naquela desconfiança... “Ah, mas eu não sei se isto não vai ser graduado daqui 
a  uns tempos”. Isto é péssimo, este tipo de situações são péssimas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 

Delta 03 49 Se calhar o Diretor Regional anterior teve algumas afirmações que não ajudaram muito, 
mas também vinham da linha da equipa ministerial anterior. Se tínhamos uma ministra a 
dizer: “Perdi os professores, mas ganhei os pais”... A diretora regional, de quem sou 
amiga, também usava essa linguagem à sua maneira e isso  não caía bem nos 
professores, naturalmente. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\Afirmações de membros 
da Administração prejudicaram 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\Houve influência sindical 

Delta 05 45 Há um desconhecimento e não é só da avaliação, é de tudo, de tudo. Há um 
desconhecimento das coisas e é muito mais fácil manipular quando as pessoas 
desconhecem, porque se diz e as pessoas absorvem e acreditam piamente que é aquilo 
que lá está, quando muitas das vezes não é exatamente isso.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\Houve influência sindical 

Delta 09 65 Eu acho que os sindicatos tiveram muito influência nisso. Depois parece que houve 
alguma coisa que os favoreceu e eles calaram-se. Não se vê ninguém dos sindicatos a 
fazer queixas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\Houve manipulação 

Delta 14 66 houve aqui algumas cenas desagradáveis porque as pessoas também se deixam 
manipular pelos próprios sindicatos e essa manipulação fez com que houvesse pessoas 
que reclamavam por tudo e colegas que sabiam que não eram excelentes queriam o 
excelente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 

Delta 30 43 Muitas destas situações também se passaram devido a um clima que foi criado, pelos 
sindicatos, cujo incentivo era mesmo de boicote total. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\O clima exterior teve 
influência 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\O clima exterior teve 
influência 

Delta 33 42 correu muito bem no início. Quando houve a grande polémica de interromper e não sei o 
quê, aqui já estavam os objetivos entregues, já havia entrevistas feitas e já tinham aulas 
assistidas, porque as coisas foram feitas de outra maneira e eu transmiti à minha 
maneira (...), no sentido de que a avaliação era para a melhoria do ensino. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\O clima exterior teve 
influência 

Delta 33 43 depois começou tudo em polvorosa (...) no sentido da comunicação social, das 
manifestações, daquilo tudo, não é? As pessoas aqui sentiram-se na obrigação também 
de parar, porque senão parecia que estavam mal, não é? Portanto, fiz uma assembleia 
geral de professores, votaram que parassem a avaliação, eu disse que não votava 
porque sinto que sou responsável, que sou representante do ministério, quer queiramos, 
quer não. Portanto, disse que não podia votar mas que dava conhecimento da posição 
dos professores e que a enviaria. E fiz isso: fizemos uma carta e tal. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\O clima exterior teve 
influência 

Delta 35 40 Os conflitos foram criados pela falta de informação, tentei corrigir com algumas 
reuniões, tentei explicar, o que se pretendia. As pessoas estavam completamente 
intoxicadas de desinformação, não faziam ideia nenhuma do que é que se estava a 
passar. Aliás, nem conseguiam ler o que saía de legislação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 37 35 Havia muita gente a falar sobre a avaliação na televisão que não sabia o que estava a 
dizer. (...) Havia [desinformação], mesmo de comentadores, uns ligados à Educação, 
outros sem ser ligados à Educação. E também houve aproveitamento dessas coisas 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.03 Influências 
externas\O clima exterior teve 
influência 

todas, toda a gente sabe disso. A partir do momento em que o problema de uma classe 
profissional, que era a nossa, passou para o lado político, acabou. Por isso eu sou uma 
pessoa que estou cada vez mais distante de todos os partidos políticos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.04 
Consequências da avaliação...\A 
ADP trouxe modificações nas 
práticas 

Delta 35 41 só falar de avaliação obrigou a práticas que até aqui estavam na gaveta. Obrigou à 
aplicação de instrumentos e, eventualmente de equipamentos, que até aqui estavam na 
prateleira. A utilização de quadros interativos, na escola já era uma prática porque 
tínhamos alguns. Neste momento a situação está generalizada e agora é preciso mais 
salas com quadros interativos: Porquê? Porque a avaliação obrigou à utilização das 
novas tecnologias; obrigou por uma via indireta mas que trouxe resultados significativos 
nessa área. Isso foi a “avaliação”. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.04 
Consequências da 
avaliação...\Houve colegas que 
perderam as eleições por causa 
da ADP 

Delta 20 65 se há necessidade de fazer algum ataque, vai-se logo ao diretor porque ele é o 
representante do Ministério da Educação. Neste momentos da avaliação, essas 
situações foram muito evidentes e houve colegas que perderam as eleições, 
exatamente pela grande dificuldade que foi gerir estas tensões. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 

Delta 47 37 houve muitos diretores que foram afastados, em grande parte, por causa do processo 
de avaliação. O processo de avaliação criou, em muitas escolas, tensões muito fortes. 
Um caso concreto é o do atual diretor da DGRHE. Ele alinhou muito com a Maria de 
Lurdes, defendeu muito aquilo, apareceu na televisão e, depois, foi afastado. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

interno\05.02.03.02.04 
Consequências da 
avaliação...\Houve colegas que 
perderam as eleições por causa 
da ADP 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.02. O ambiente 
interno\05.02.03.02.04 
Consequências da avaliação...\Os 
professores passaram a trabalhar 
mais 

Delta 42 43 A avaliação fez os professores trabalharem ainda mais, o que é uma coisa 
extraordinária. As pessoas querem mostrar serviço e isso é  bom para a escola. Esse é 
o efeito. Pronto, as pessoa esforçam-se, podem ranger os dentes e não gostar mas 
esforçam-se para fazer mais e melhor. Portanto, acho que se esse era o efeito 
pretendido pelo Ministério da Educação, conseguiram. Não sei o que é que se passa 
nas outras escolas. Eu não tenho a pretensão de dizê-lo. Aqui está a acontecer assim 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Dirigi o processo 
para que a informação fosse a 
correta 

Delta 02 79 Todas as reuniões de avaliação que eu fiz aqui na escola fiz reuniões gerais de 
professores. Para quê? Porque se eu fizesse uma reunião no Pedagógico e fossem os 
coordenadores a levar os departamentos, aquilo quando lá chegasse, já ia... Não é por 
mal, mas é porque a mensagem é assim, não é? Um leu assim, outro leu assim, outro 
leu assim e quando chegar lá já vai doutra maneira. Todas as reuniões sobre avaliação, 
não fiz muitas, mas fiz três ou quatro reuniões gerais de professores em que eu 
expliquei o diploma, expliquei-lhe como é que podiam fazer para definir objetivos 
individuais, fiz-lhes aquilo que eu acho que era a minha obrigação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Dirigi o processo 

Delta 13 98 a minha estratégia sempre foi esta: tudo o que não é sigiloso, é para se dizer. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

para que a informação fosse a 
correta 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Dirigi o processo 
para que a informação fosse a 
correta 

Delta 56 59 Ia às reuniões de departamento, eu rodava de departamento para departamento, com 
muito trabalho de proximidade e acho que se conseguiu. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Faço consultas 
sobre temas e não sobre 
documentos 

Delta 48 42 é extremamente desagradável estar numa situação em que, agora ligando ao Conselho 
das Escolas, estar no Conselho das Escolas significava que eu vinha das primeiras 
reuniões e contava a toda a gente o que tinha acontecido. Aí fui confrontada que “Vem 
com o recado da tutela.” Não era essa a realidade, era a de partilha do conhecimento. 
Então, eu deixei de dizer o que se passava. Neste momento as pessoas sabem que eu 
vou a Lisboa muitas vezes, mas só apresento documentos finais. Quanto tenho de 
consultar os colegas da zona, consulto-os sobre ideias, não os consulto sobre 
documentos porque ao estar no Conselho das Escolas, fiquei extremamente exposta. 
Num primeiro momento houve aquele orgulho de dizer que a minha presidente foi para 
um órgão que representa as escolas, mas num segundo passo passou a haver um 
reverso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Reuni com os 
professores 

Delta 07 66 eu própria marquei um reunião geral com os meus colegas, na altura do simplex, eu 
própria elaborei uma proposta que apresentei, em primeira instância, aos meus colegas 
e enviei para o Ministério da Educação que, nalguns pontos até depois verifiquei que 
foram integrados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 13 99 eu tinha de explicar às pessoas o que é que se estava a passar porque elas não sabiam 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Reuni com os 
professores 

e estavam a ouvir aquelas vinte pessoas a dizer que era assim e as outras que não 
diziam nada. E eu fiz uma reunião geral de professores e expliquei: “Meus amigos, isto é 
assim, eu tenho de cumprir desta forma...” E expliquei: “...constitui estes grupos e 
vamos fazer isto desta forma, temos aqui os grupos de trabalho, estamos a trabalhar 
nas fichas de registo e portanto é assim que vamos trabalhar.” E também dei a minha 
opinião relativamente ao que achava da avaliação. E pronto, isso foi uma reunião de fim 
de dia, numa altura, foi a altura de crise, mas que durou três dias ou quatro, foi a altura 
da crise. Fiz essa reunião, as pessoas perceberam que quem quer, quer, quem não 
quer, não quer; nunca o impus nada a ninguém. Sei que acabava no dia seguinte o 
prazo para a entrega dos objetivos individuais e eu disse: “Até amanhã vocês podem 
entregar os objetivos individuais.”, porque eles queriam que eu mudasse o calendário. O 
problema era mais do calendário, sempre com a história de os objetivos poderem vir a 
deixar de ser necessários, que deixaram de ser só agora, mas naquela altura eram as 
manifestações e tal e eu disse: “Olhem, eu vou compactuar convosco e em vez de ser 
até amanhã eu dou-vos mais quatro dias para entregar os objetivos individuais. Quem 
os quiser entregar, entrega-os, quem não quiser entregar, está perfeitamente à vontade, 
não os entrega. Nós cumpriremos de acordo   com o que foi estabelecido.” A reunião 
acabou e no dia seguinte eu tive uma fila, nunca tive uma fila tão grande de professores, 
a entregarem os objetivos; entregaram os objetivos e o assunto ficou arrumado, só 
houve um colega que não entregou os objetivos. Obviamente que o ambiente não era 
de brincadeira, nem de nós andarmos todos muito satisfeitos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Reuni com os 
professores 

Delta 24 50 eu ia muitas vezes ao Conselho das Escolas e trazia a perspetiva do que ouvia, para 
além do que estava escrito e para além do que era passado, procurei sempre esclarecer 
os colegas dessa forma, o que me obrigou a fazer reuniões com eles muito mais 
assiduamente. Foi uma coisa que resultou bem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 35 42 Os conflitos foram criados pela falta de informação, tentei corrigir com algumas 
reuniões, tentei explicar, o que se pretendia. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Reuni com os 
professores 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Reuni com os 
professores 

Delta 49 43 Todos os ciclos foram para o auditório municipal e eu acabei por ir a essa reunião com 
os meus colegas e até recebemos uma grande ovação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.01 A 
informação dada\Reuni com os 
professores 

Delta 53 36 Reuni com os colegas, fiz-lhes ver que cada um tinha a possibilidade de ter a sua 
opinião, mas que eu iria cumprir, estritamente, o que estava legislado. Foi isso que fiz. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Coloquei-me ao lado dos 
professores 

Delta 03 50 os professores tinham uma Diretora, na altura eu era presidente, que lhes dizia: “É 
assim, isto vamos ter que lutar.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 54 37 Aqui esse processo foi engraçado, porque se eu me tivesse proposto a ser eleita na 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Coloquei-me ao lado dos 
professores 

altura, eu tinha sido eleita com 100% de votação porque senti uma solidariedade muito 
grande dos professores. E fui muito solidária com todos. Nós sentimos muito 
profundamente a história da avaliação, por aquilo que ela tinha de negativo, de carga 
burocrática e pouco exequível. Nunca senti que um colega dissesse assim, antes pelo 
contrário: “Não te acho capacitada de me avaliares.” O que eles disseram foi que 
puseram em causa a avaliação do coordenador enquanto não formado para fazer essa 
avaliação, e a formação dada à pressa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Coloquei-me ao lado dos 
professores 

Delta 54 38 quando tivemos que fazer greve, fizemos de 100%. O órgão de gestão também fez 
greve, descontámos a nossa greve, como manda a lei, e fizemos greve porque achamos 
que isto é um disparate completo. E continua a ser, nada foi alterado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 10 60 Clarificando desde muito cedo as minhas posições. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 

Delta 10 61 Mesmo admitindo que se partia a carreira em dois e que só chegava ao topo de carreira 
uma quota parte deles, eu entendi os bons profissionais não têm nada que temer e 
tentei explicar isso às pessoas. Tentei explicar que uma forma de estar com os fracos, 
não era estando ao lado deles, ajudando-os a ser fracos, era estará ao lado deles para 
os ajudar a melhorar. E essa é uma dimensão da Escola, não é de um ministro. 
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tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 11 65 em torno da avaliação de desempenho eu senti algum distanciamento em relação a 
mim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 14 67 Disse a toda a escola que não concordava com a avaliação mas que tinha de a fazer, 
disse-lhe que só tinha duas hipóteses, ou me demitia ou a fazia e não fazia sentido 
naquela fase eu demitir-me. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 15 50 eu dividi muito bem e fiz com que os colegas entendessem muito bem que eu tinha duas 
posições perfeitamente definidas. Uma posição era como professora e depois uma 
posição como gestora, como presidente do conselho executivo, que tinha de cumprir e 
eles entenderam isso muito bem. Como eu no Conselho das Escolas defendi a 
suspensão da avaliação, houve uma reunião em que nós pedimos isso à ministra, essa 
proposta ganhou por poucos votos, eu assinei aqui, como professora, a petição que os 
professores fizeram para mandar para a ministra, a pedir a suspensão. Como os 
professores viram eu definir muito bem as minhas posições, não tive problema com os 
professores. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 

Delta 16 58 eu tento sempre fazer ver às pessoas o meu lado, ou seja, fazer com que percebam que 
às vezes há decisões menos simpáticas que têm de ser tomadas, mas que têm mesmo 
de ser tomadas. 
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(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 18 45 eu disse aqui na escola que se não concordasse com a avaliação no seu todo e se 
estivesse contra, só tinha uma coisa a fazer: era demitir-me. Aquilo que há aí muita 
gente a falar mas que não faz. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 18 46 Eu só tenho duas alternativas: ou aceito e acho que tenho alguma ponta de coisa e vou 
implementar isto, tentando levar a coisa de maneira a que não haja muitos atritos e, 
portanto, vou cumprir o que me mandam ou então estou completamente contra e acho 
que isto não tem ponta por onde se lhe pegue e digo assim: “Demito-me porque não 
sirvo para pôr isto a funcionar." 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 18 47 A minha posição foi: Eu por um lado acredito na avaliação, apesar de haver muita gente 
a não acreditar. Eu acredito que é preciso fazer uma avaliação, que seja criteriosa, que 
seja bem feita, que seja em condições. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 19 61 eu disse aos meus colegas da gestão, “Só há duas posições (na altura era o executivo): 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

se os nossos colegas pedem para suspender só tenho duas opções, suspendo e peço a 
demissão a seguir ou não suspendo.” Suspender e continuar aqui é que nunca, é contra 
o meu princípio. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 19 62 aqueles que não cumpriram, os que não entregaram os objetivos individuais, a todos 
eles escrevi explicando as situações de incorreção em que incorriam se não 
entregassem os objetivos individuais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 22 51 Eu sempre assumi que na minha escola se assumiria a lei mas que eu era contra este 
processo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 

Delta 24 51 há duas coisas que eu defendi na avaliação de desempenho e que nunca lhes escondi. 
Continuo a defender. É o ir dentro da sala de aula e a avaliação ser feita pelos pares. 
Discuti isso com alguns que achavam que a avaliação devia ser feita externamente. 
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tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 34 50 tentei dar a cara. Eu acho que nós temos que dar a cara e explicar. Em determinada 
altura, uma das coisas que me apontavam, as pessoas que não queriam ser avaliadas, 
era que eu há muito tempo não dava aulas, não sabia o que era dar aulas. Era este tipo 
de discurso, e que, portanto, que nunca iria ser avaliada. Disse: “Não, todos nós somos 
avaliados. Quando vem a inspeção, a primeira que eles fazem é avaliar o nosso 
trabalho. Portanto, para mim, isso não cola porque nós todos os anos vivemos sob a 
batuta da avaliação. Não é para progressão, mas é o nosso trabalho que está a ser 
avaliado. Vem a inspeção para ver se nós cumprimos os normativos, para ver se a 
distribuição está a ser bem feita. São os pais que avaliam para ver se a escola está a 
ser bem gerida e põem os filhos ou não na escola. Vocês sabem o trabalho que isso dá. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 41 50 A minha opinião, que toda a gente sabe porque essa situação foi partilhada na escola, 
era contra a definição daquele modelo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Deixei sempre clara a 
minha posição 

Delta 44 40 quando a equipa das escolas me ouviu institucionalmente, formalmente, chamou-me 
para eu me pronunciar, juntamente com os meus coordenadores de departamento, 
sobre a estrutura forte da escola, sobre qual era a nossa opinião, então aí dei 
inteiramente a minha opinião. Com a equipa de apoio que funciona aqui em frente dei o 
meu feedback e,  pela primeira vez, os meus colegas ouviram aquilo que eu pensava 
porque eu não ia dizer aos meus colegas, sem primeiro ter dito onde devia dizer. Estava 
eu a chegar à escola e estavam ali uma série de colegas com ramos de flores, dizendo 
que: “Sabemos que estás do nosso lado.” Já eu tinha tido uma opinião, que me 
convocaram, pediram para eu arranjar aqui professores pró-avaliação, que fosse a 
Lisboa a uma reunião com uma colega de Lisboa, que era a dinamizadora principal do 
movimento pró-avaliação dos professores. Eu cheguei lá a Lisboa, saímos daqui às 
cinco da manhã com dois colegas daqui pró-avaliação. Eu acompanhava uns e outros, 
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cada um tinha liberdade e eu acompanhava-os. Então quando eu cheguei lá, estava lá 
uma reunião preparada, já com um texto preparado para as pessoas que iam daqui e de 
outros lugares, assinarem. Então eu disse: “Olhe ó colega, vou-lhes dar exatamente a 
minha opinião.” e dei-lhes a opinião, disse-lhes tudo o que pensava, estava lá a 
secretária da ministra, que me conhecia bem e disse-lhe que podia dizer isso à senhora 
ministra. Foi um exemplo de como não se deve fazer política. E até se diz lá na minha 
cidade, com alguma piada, que eu era afilhado da ministra. Como ela tinha vindo aqui 
duas vezes, eu era afilhado e não sei quantos. Então eu digo assim: “Sabe o que é que 
se diz lá ma minha cidade? Que a ministra, quando deixou de ouvir o Delta 44, perdeu o 
equilíbrio.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz por cumprir a lei 

Delta 01 55 na prática, foi o que tentei fazer, foi cumprir a lei. As pessoas fizeram alguns esquemas, 
fizeram os objetivos todos iguais. Bem, eu fiz a avaliação toda igual também 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz por cumprir a lei 

Delta 04 38 As pessoas aperceberam-se, era isso que eu queria, que há uma parte legal e que eu 
tenho os meus superiores hierárquicos e as políticas educativos que eu sou obrigado a 
seguir. Depois, é aquilo que é possível fazer no terreno de modo a contornar as 
situações. Sei quais são os meus deveres profissionais que tenho de cumprir. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 

Delta 16 59 faço-o sempre com uma postura que é a de estar sempre dentro da legalidade e 
cumprindo. Sim, porque eu gosto sempre de cumprir, mas é um cumprir à minha 
maneira; eu não sou mais papista que o papa 
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tomada\Fiz por cumprir a lei 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz por cumprir a lei 

Delta 19 63 Houve colegas que não percebiam porque é que eu não suspendia a avaliação. Eu 
disse: “Não, não suspendo por uma razão, enquanto estou aqui como presidente, não 
sou professor, sou representante da administração e não vou contrariar aquilo que está 
disposto no decreto-lei. Se é obrigatório, tenho que o fazer cumprir.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz por cumprir a lei 

Delta 27 49 Eu preciso disto para ganhar a minha vida e não podia tomar o partido dos meus 
colegas, estava sempre na penumbra. Eu fui para Lisboa, na manifestação, mas aqui na 
escola tive de acatar as ordens e tive que implementar as políticas da administração, 
mas estou completamente contra. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 02 80 Consegui levar isto com muita calma, a dizer: “Não se enervem, vocês são bons. A 
escola tem uma avaliação de Muito Bom, porquê? Porque eu sou boa? Não, porque 
vocês são bons”.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 

Delta 02 81 Nem me pus ao lado das reivindicações, porque eu não estava de acordo com elas, 
nem me pus na posição do: “Isto está aqui vamos lá cumprir.” Eu assumi sempre um 
papel aqui de fiel da balança, de dizer assim: “Não se enervem, vamos com calma”, 
fazer eu o trabalho todo que era possível fazer, no sentido de facilitar a compreensão às 
pessoas do processo todo e, portanto, ir paulatinamente e dizer assim: “Não, não se 
enervem. Não há os objetivos definidos, pronto, a gente avança.”, porque eu percebia, 
não é? Toda a gente estava à espera que aquilo deixasse de ser e, portanto, eu só sei 
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tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

que em dezembro, eu tinha os objetivos individuais todos entregues, todos entregues. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 02 82 Quiseram fazer uma reunião para discutir e eu disse que sim senhor, que fizessem que 
eu também ia à reunião. Fui à reunião, mas deixei lá liderar a reunião por quem eles 
quiseram, e eu estive lá. Depois, no fim, quando eles fizeram aquela proposta, eu tenho 
um dirigente sindical aqui na escola e que me conhece muito bem e, portanto, levava a 
proposta. Lá votaram aquilo tudo e eu no fim disse assim: “Agora, vocês deixam-me só 
dizer uma coisa, durante 5 minutos. Vocês estão aqui trinta e tal professores, a escola 
tem oitenta e eu não quero, de maneira nenhuma, que amanhã aqui na sala de 
professores se diga: ‘Nós aprovámos a suspensão mas a Beta 2 não suspende.’ Vamos 
lá clarificar as coisas. E não quer suspender porquê? Porque isso não é verdade, não 
é? Se fosse verdade não me importava.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 03 51 a questão da avaliação do pessoal docente, tem levantado alguns dramas, levantou, há 
algumas angústias e a minha palavra de ordem tem sido nos últimos anos, logo no 
primeiro dia da reunião geral dizer: “Não stressem.” Até já decidi que não volto a dizer 
não stressem, vou dizer: “Tenham calma.” E portanto sobre a avaliação vamos ter 
calma. Há prazos, vão sair calendários, não pensem que vou a correr fazer um 
calendário. Vou cumprir prazos e se os prazos são até dia trinta e um de outubro, não 
estou preocupada em fazê-lo sair dia um de outubro, pode sair dia trinta e um.  E isto é 
uma forma das pessoas se habituaram a que têm de ter calma. Têm, um ano inteiro 
para ter duas aulas assistidas e, portanto, porque é que se há de correr no início do 
ano?  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 03 52 Aqui, tentou-se que as coisas fossem o mais calmas possível, para não deteriorar o 
ambiente. E a verdade é que é assim, aqueles dois anos que foram ao ar porque 
acabou por não haver avaliação nenhuma, só houve a avaliação dos contratados no 
final do ano. Assumi, desde o princípio que se querem entregar objetivos, querem, não 
querem, não querem. Perguntavam-me: “Mas qual é a interpretação que tu fazes?” “Eu 
leio aqui e diz que não é obrigatório.” E não era obrigatório. Uns entregaram e outros 
não entregaram e eu é que cheguei ao final do ano e também aquilo não foi preciso 
para nada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 03 53 passei o ano a dizer: “Vamos ter calma.” Tenho aqui algumas pessoas mais difíceis de 
digerir algumas coisas e, portanto, eu tento que haja calma. E eu também pessoalmente 
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DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

posso deixar extravasar algum desconforto, mas não quero que isso se espalhe porque 
senão vou ter a minha vida muito mais complicada e a vida do próprio Agrupamento. E 
portanto, no início do ano, a palavra de ordem foi: “Calma.”, entretanto há de sair um 
calendário. E saiu um calendário e portanto, tinham que entregar objetivos, se 
entendessem, e agora a lei até diz que é facultativo. mas depois as pessoas perguntam: 
“Pois, são facultativos, mas tu valorizas ou não valorizas?” Eu digo: “Vai ser igual, no 
final do ano, vou avaliar da mesma maneira os que entregaram os objetivos, como os 
que não entregaram.” Claro que vou dizendo: Atenção que os que entregarem tenham 
cuidado com o que vão escrever porque se entregarem eu vou considerar esse 
documento, e depois nesse documento, como se diz na minha terra, a cara tem que 
bater com a careta.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 03 54 Pedidos de aulas; era até ao dia 31 de outubro. Pediram aulas e fiz uma calendarização. 
Interroguei-me, Mas quando é que começo a marcar a assistência às aulas? E pensei: 
Se começo a marcar com pressa, o alvoroço começa mais cedo, porque as pessoas 
ainda estão preocupadas, porque não sabem como é que vai ser a questão das quotas 
e se os relatores vão entrar ou não nas quotas dos avaliados. (...) Ainda continua essa 
indefinição e isto mexe com a cabeça das pessoas. Então quando é que há aulas 
assistidas? Olha, eu marquei para vinte de janeiro, foi esta semana, nós aprovámos já 
os documentos e em dezembro já havia dois ou três professores a perguntar: “Mas já 
podemos agendar aulas?” E eu dizia: “Já, falas com o teu relator e a partir do dia 20 de 
janeiro, já podes.” Neste momento já há documentos e as aulas vão iniciar-se, por 
aquilo que já me apercebi, em fevereiro. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 04 39 contrainformação que também houve muita. A parte humana vai sempre buscar as 
coisas negativas, é sempre assim, mas eu tentava sempre encontrar o lado positivo e 
dizia “Não é bem assim, nós vamos encontrar aqui o nosso equilíbrio e encontrar o mais 
justo possível”. Foi assim que tentei ultrapassar. Ah, muito importante, uma das coisas 
que sempre defendi: liberdade de opinião. Sempre defendi que no confronto de opiniões 
é que podemos chegar a um consenso, ou seja, deixar as pessoas dizer o que pensam, 
defenderem os seus ideais, extravasarem aquilo que lhes vai na alma. Nunca me opus 
àqueles que não queriam entregar objetivos, que iam ou não às manifestações, como 
nunca deixei que se metessem com aqueles que queriam ser avaliados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 04 40 Foi, então, uma espécie de mediador no meio de toda essa inquietação que existia? 
Nitidamente. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 14 68 Eu trabalhei isto de forma muito tranquila 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 18 48 eu sentia-me como fazendo parte de uma administração que manda na escola. Como 
representante dessa administração [central], para a qual eu tomei posse e tenho de dar 
resposta. Mas, por outro lado, também entendo um bocado a posição do pessoal que 
está abaixo de mim e que precisa de trabalhar, (...) sentia-me como representante da 
escola. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 

Delta 18 49 A minha posição, olhando-me para uma coisa ou para a outra. Eu estava como 
representante da administração mas não me esqueci do outro lado. O que é que fiz? 
Tentei servir aqui de fiel da balança. (...) Mediadora entre as duas realidades. Às 
colegas sempre disse: “Fazem como entenderem.” Fizeram reuniões, aqui, facilitando... 
Nunca disse: “Não fazem, não senhor têm que entregar.”. Façam o que quiserem. Tudo 
bem, quem entregou, entregou, quem não entregou, não entregou. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

equilíbrio 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 18 50 Eu tentei mediar estas situações, nunca me esquecendo que tinha de dar resposta a 
uma administração que me exigia que eu fizesse isto e aquilo e que eu, de certa forma, 
também não achava de todo errado, como ainda hoje não acho. Mas também tinha o 
meu povo, digamos assim, que também estava numa luta, que apesar de tudo eu 
percebia, ou seja, percebia o que lhes estava desagradar. O que eu queria era levar o 
barco a bom termo e não me interessava nada estar aqui tomar posições de força. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 20 66 Eu não me envolvi muito com as dinâmicas criadas aqui pelos professores. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 21 54 m termos de escola aquilo que eu tentei fazer foi desdramatizar, tentando demonstrar a 
alguns colegas que as coisas não eram bem assim como se diziam. Houve muita coisa 
que se tentou passar que não era correto. Por um lado, por estar mais próximo da 
ministra, porque tínhamos várias reuniões, sabíamos o pensar dela, e por aquilo que 
conhecia do trabalho anterior, tentámos sempre desdramatizar e levar isto da melhor 
maneira.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 

Delta 22 52 Procurei na reunião geral de ontem, do final do ano letivo, dizer aos professores que o 
que me satisfaz foi que, conforme pedi no início do ano, que nos centrássemos no 
nosso papel aqui na escola, ou seja, nas atividades letiva e não letivas com os alunos e 
em implementar o nosso projeto educativo e o plano anual de atividades. Depois viria a 
avaliação e que para além disso ainda há mais vida. 
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na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 24 52 Não foi fácil gerir tudo isso. Foi preciso um grande jogo de cintura, foi preciso ler para 
além do que estava e ver o que poderia acontecer daqui a um ano, para não se perder a 
escola. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 24 53 Não empolei as coisas nem num sentido, nem no outro. Disse-lhes sempre que a 
avaliação do desempenho docente era apenas uma das coisas do nosso ano letivo e 
que havia metas traçadas e trabalho para fazer. Não nos podíamos distrair por causa do 
resto. Há outro aspeto: nós não temos delegados sindicais com tanta atividade na 
escola. Há um colega nosso de uma escola próxima que exerce aqui as funções de 
delegado sindical. Isso pode ter sido uma mais-valia também, mas acho que o principal 
foi eu entender que a avaliação de desempenho foi apenas uma questão e não obrigar 
ou impor. Fazer com que as pessoas tivessem o nível de conhecimento e de informação 
que eu tinha, acho que contribuiu para alguma calmaria e para que as pessoas 
pensassem que não era assim tão mau como parecia. Também é necessário explicar 
que, como partimos do patamar de Bom, nós não somos todos Muito Bons ou 
Excelentes 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 

Delta 25 63 A dada altura a minha preocupação principal foi que a escola não ficasse em cacos e, 
portanto, o que eu tive aqui que fazer foi tentar manter-me equidistante. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

equilíbrio 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fiz tudo com calma e 
equilíbrio 

Delta 26 36 Sempre com muita calma. Em primeiro lugar, dizendo aos colegas que, tivéssemos nós 
as opiniões que tivéssemos, que nos respeitássemos como profissionais. Sobretudo, 
que não fizéssemos nada uns com os outros que fosse irremediável, que discutíssemos 
as ideias mas que não nos ofendêssemos pessoalmente, que discutíssemos mas que 
nos respeitássemos. Foi sempre essa a posição que tivemos aqui. Penso que, de uma 
forma ou de outra, a esmagadora maioria compreendeu isso 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fui envolvendo as 
pessoas 

Delta 30 44 Ultrapassei [o conflito] de duas formas. Primeiro pela teimosia que eu tenho, e aí não há 
volta a dar, portanto tinha que ser e tinha que ser mesmo. Depois tentei aos pouco ir 
metendo as pessoas no processo, negociar com as pessoas, quer através do Conselho 
Pedagógico, quer através da CCAD. Criei uma equipa de apoio, que ainda está a 
funcionar, à implementação do modelo de avaliação; foram eles até que me ajudaram a 
criar os registos. Criou-se uma página no Moodle e tudo o que era feito era lá colocado, 
tentei ser o mais transparente possível e demonstrei às pessoas que aquilo que estava 
a ser feito não era um documento do presidente do Conselho executivo, na altura, era 
um documento que era aprovado pela escola. A escola, depois, é que tinha de decidir 
se concordava se não concordava e, depois, concordando, obviamente que tinham de 
aceitar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Fui envolvendo as 
pessoas 

Delta 51 40 Com calma fui gerindo as coisas.... Tinha que se fazer e nós temos de preparar coisas, 
não preparámos os melhores documentos, provavelmente, de certeza. Fomos 
preparando, fui tentando envolver as pessoas que sabiam que tinham de fazer, embora 
sendo contra 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 30 45 eu tive dois momentos que teve de ser por imposição, foi esse [auto-avaliação da 
escola] e foi este da avaliação dos professores. Como todas as outras escolas, tinha os 
professores que não queriam a avaliação. Eu disse “Não, não, meus amigos, a 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Impuz a avaliação 

avaliação vai ser feita e vai ser cumprido o que está na lei.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mantive-me independente 

Delta 33 44 fiz uma assembleia geral de professores, votaram que parassem a avaliação, eu disse 
que não votava porque sinto que sou responsável, que sou representante do ministério, 
quer queiramos, quer não. Portanto, disse que não podia votar mas que dava 
conhecimento da posição dos professores e que a enviaria. E fiz isso: fizemos uma 
carta e tal. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mantive-me independente 

Delta 37 36 Não houve conflitos nenhuns. Todas as escolas onde houve conflitos foi porque o órgão 
de gestão se colocou de um dos lados. Se eu tenho 157 professores e se me coloco a 
favor da avaliação tenho não sei quantos contra, se me coloco contra a avaliação, tenho 
também não sei quantos. Eu não posso às segunda, terças, quartas, quintas e sextas 
representar a administração e aos sábados e domingos estar contra ela. Eu sou um 
representante da administração e, como tal, mantive-me completamente independente. 
Todos os sindicatos, de todas as tendências explicaram aos colegas e depois eles 
vinham-me perguntar qual era a minha interpretação. Eu fui a algumas sessões e disse-
lhes: “Vocês têm de perceber que a minha posição é muito simples; eu sou um 
representante da administração que é a favor ou contra a administração. Não, cada um 
toma a posição que achar conveniente. Agora, a legislação diz isto e o que, 
eventualmente, vos pode acontecer é aquilo.” Eu não posso conceber que vá avaliar 
alguém que não entregou absolutamente nada; não avalio. Se alguém não for avaliado 
são dois anos, mais dois em que tivemos a nossa vida congelada, são quatro, mas não 
me queiram exigir a mim que, por um lado sou representante da administração, mas que 
por outro lado sou representante dos professores que tome posição. Eu não tomo 
posição, sou completamente independente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 44 41 O meu posicionamento, perante a tutela, foi de máxima responsabilidade, nunca me 
envolvi, participei em todas as reuniões com os meus colegas, aqui, os professores. 
Eles  sempre souberam distinguir entre o presidente e o professor e nunca me puseram 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mantive-me independente 

em cheque ou numa posição de alguma instabilidade; souberam reconhecer isso. (...) 
Só que num último momento eu tinha que dizer de que lado é que estava. Mas nunca eu 
lhes disse o que quer que seja, assisti às reuniões, não me pronunciei, para mim quem 
era a favor tinha o mesmo tratamento de quem era contra, para mim era-me igual. 
Agora, eu interiormente tinha uma opinião 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mantive-me independente 

Delta 52 47 Senti-me muito sozinho no processo, mais isso foi essencialmente por culpa minha 
porque, de facto, decidi não cair nem para um lado nem para o outro. Foi por isso que 
me senti muito sozinho porque se tenho caído para o lado dos meus colegas, de um 
lado ou do outro, ter-me-ia sentido acompanhado. Senti-me sozinho porque me 
desmarquei, porque achei que como Diretor não tinha que tomar posição em nenhum 
sentido. Foi uma opção minha. Eu sei que houve colegas Diretores que tomaram um 
posição, mas eu não, independentemente daquilo que eu, pessoalmente, pensava sobre 
o assunto e sobre o sistema. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mantive-me 
independente\... mesmo com 
conflitos internos 

Delta 36 34 foi muito difícil, muito difícil mesmo. Devo dizer-lhe que, ainda por cima, aqui na zona, 
fui exatamente eu a pessoa que mais sofreu esse impacto, até porque a minha escola, 
só para ter uma ideia, quando se falava aqui em greve de professores, estamos a falar 
de 99%, portanto, tem um peso muito significativo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mantive-me 
independente\... mesmo com 
conflitos internos 

Delta 45 52 Conflitos pessoais internos por não concordar com ele, por o achar complexo, por o 
achar burocrático, portanto não me identificava com o modelo, mas por outro lado 
achava que, tal como disse à bocado, a lei é para cumprir, ter que o defender. E eu tive 
que o defender. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mostrei que era a favor da 
avaliação 

Delta 05 46 Mas o que é certo é que eu entendi, e entendo ainda hoje, que é fundamental a 
avaliação dos docentes. E também entendo que a carreira docente deve estar separada 
em dois: em carreira professor e professor titular. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mostrei que era a favor da 
avaliação 

Delta 06 51 o meu relacionamento com os professores foi sempre o mesmo e eu, que acho que a 
avaliação é fundamental e é dessa forma que se defende a escola pública, sempre fui 
dessa opinião e discuti-o na sala de professores. Não consegui convencer assim tantos, 
mas também não mudei de opinião.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Mostrei que era a favor da 
avaliação 

Delta 07 67 eu sou completamente favorável à avaliação dos professores, aliás, à avaliação de 
qualquer classe profissional e, portanto, acho que as pessoas de facto devem ser 
distinguidas, e sempre defendi isto. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 

Delta 07 68 Eu não sou de estar ausente, eu sou de dar a cara e, portanto, quando eu estive 
ausente foi a pior reunião de todas. Excelentes professores, muita gente de bem, 
atenção António, e a questão que ali se colocava foi uma movimentação de alguns 
colegas que impediu, quanto a mim, que cada um pensasse pela sua cabeça. E, 
portanto, esta organização dos professores, massiva, em que se deixaram conduzir por 
alguém, sem eles próprios pensarem pela sua cabeça, e sem eles próprios irem 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Não me coloquei ao lado 
dos professores 

confirmar e verificar os documentos, a mim caiu-me muito mal, confesso. Portanto, eu 
nunca me podia solidarizar com os colegas da forma como eles fizeram as coisas, 
nunca. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Não me coloquei ao lado 
dos professores 

Delta 20 67 Eu não me envolvi muito com as dinâmicas criadas aqui pelos professores. 
P.: Lembro-me que há pouco me disse que nesta escola estão representantes dos 
vários sindicatos dos professores. 
Foi por isso mesmo que não me envolvi. Fizeram-se várias reuniões, quer pós-laborais, 
quer em horário laboral quando eram convocadas pelo próprio sindicato. Posso-lhe dizer 
que houve 59 professores que não entregaram os objetivos, um terço dos docentes, e 
houve aqui situações extremamente tensas. Mesmo no pico, no mês de janeiro, em que 
tudo se tinha que decidir, os professores, que estavam todos na luta, uns por razões 
mais emocionais, outros com medos sobre os efeitos na carreira e do sentido que isso 
iria tomar, os que entregaram os objetivos não ficaram muito bem vistos. Houve reações 
muito emotivas e os que entregaram os objetivos pesaram mais a sua carreira, no futuro 
e nos seus objetivos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Não me coloquei ao lado 
dos professores 

Delta 20 68 eu comecei a sentir a pressão logo que se começam a fazer manifestos e se faz um 
dirigido ao presidente do Executivo no sentido de não se aplicarem as medidas prevista 
no decreto. (...) Eu entendi isso como uma forma, nítida, de pressão sobre os 
Executivos e tentei ultrapassar isso sempre sem confrontação. Para isso socorri-me do 
código do procedimento administrativo, uma vez que eu não tenho competência, nem o 
Pedagógico, para alterar a lei. Como eu não era a pessoa competente para alterar a lei, 
redirecionei o documento para a pessoa competente para tal que, neste caso, só podia 
ser a ministra da Educação. Eu sei que esse documentação foi uma forma de eles 
tentarem saber de que lado é que eu estava. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Não me coloquei ao lado 
dos professores 

Delta 20 69 Eu nunca me pus do lado dos professores no sentido de agitar as massas, compreendo 
a grande insatisfação que a classe docente sente neste momento. Acho que o processo 
começou mal, com muita desconfiança entre o Ministério e os professores, com uma 
atitude bastante agressiva, depois tentaram corrigir o percurso, mas foi muito difícil e as 
pessoas foram, crescentemente manifestando a sua insatisfação. Nalguns casos tinham 
razão e noutros sem razão. Estas últimas manifestações não têm propriamente a ver 
com a avaliação, foi mais um motivo, entre outros. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Respeitei as opções de 
cada um 

Delta 26 37 quando foi a entrega dos objetivos eu respeitei sempre as pessoas que não quiseram 
entregar os objetivos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Respeitei as opções de 
cada um 

Delta 26 38 E em relação aos que não definiram? 
Respeitei-os sempre, aliás tenho alguns dos colegas que não entregaram os objetivos e 
que tenho o privilégio de ser amigo. A minha aposição com eles foi a de irmos encontrar 
formas na escola, vamos discutir as nossas ideias. Disse-lhes que “Eu não sou o 
Diretor, sou o teu colega, vamos discutir sem nos ofendermos. Eu ponho as minhas 
razões e tu pões as tuas. Ficamos amigos como sempre. Tu continuas a ser o ótimo 
profissional que sempre foste e eu continuo a ser o teu amigo e sou o Diretor da escola.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Tentei reduzir a 
incomodidade da avaliação 

Delta 14 69 tinha pessoas na escola que não me sentia confortável para os avaliar por razões 
pessoais e profissionais, portanto, não tinha de ser eu a os avaliar. Este foi um princípio 
que defendi aqui na escola e disse que se não estivermos confortáveis para avaliar 
alguém vamos escolher outra pessoa para fazer isso de uma forma pacífica. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 

Delta 43 16 Relativamente à avaliação, foi destas mudanças todas talvez a mais dolorosa. Procurei 
não exacerbar as leituras, sempre achei que a avaliação era um processo que devia ser 
quase impercetível, paralelo ao trabalho do professor, que devia dar visibilidade ao 
empenho e, portanto, não devia tornar-se a preocupação primeira dos professores. 
Sempre tentei transmitir isto aos professores, dar garantias de que seria assim. E as 
coisas correram muito bem aqui, até às grandes manifestações nacionais. A semana 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Diretor\05.02.03.03.02 A posição 
tomada\Tentei reduzir a 
incomodidade da avaliação 

anterior e o mês seguinte foram dolorosos na escola (...) porque depois há um 
descontrolo total. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Diálogo, calma e 
objetividade 

Delta 34 51 eu tentei gerir os conflitos e tentei dar a cara. Eu acho que nós temos que dar a cara e 
explicar. Em determinada altura, uma das coisas que me apontavam, as pessoas que 
não queriam ser avaliadas, era que eu há muito tempo não dava aulas, não sabia o que 
era dar aulas. Era este tipo de discurso, e que, portanto, que nunca iria ser avaliada. 
Disse: “Não, todos nós somos avaliados. Quando vem a inspeção, a primeira que eles 
fazem é avaliar o nosso trabalho. Portanto, para mim, isso não cola porque nós todos os 
anos vivemos sob a batuta da avaliação. Não é para progressão, mas é o nosso 
trabalho que está a ser avaliado. Vem a inspeção para ver se nós cumprimos os 
normativos, para ver se a distribuição está a ser bem feita. São os pais que avaliam 
para ver se a escola está a ser bem gerida e põem os filhos ou não na escola. Vocês 
sabem o trabalho que isso dá. É fácil passar tudo ao lado. Agora estão-nos a pedir uma 
coisa e vocês dizem que não pode ser feita.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Diálogo, calma e 
objetividade 

Delta 36 35 [Ultrapassar os conflitos] não foi fácil e foi baseado muito numa  política de verdade e da 
relação, porque claramente a minha opinião sobre a matéria, procurando distinguir 
sempre duas coisas: uma coisa é aquilo que é a lei e portanto, se a lei é a lei, 
concordando ou não com ela aplica-se, é aquela; outra coisa é a minha opinião pessoal. 
Aquilo que procurei que os colegas percebessem e perceberam tarde, devo dizer-lhe 
que perceberam tarde; não perceberam cedo esta diferença. Quando eu lhes dizia: “É 
isto a legislação, vamos ter que a aplicar” os colegas perguntavam: “Estás de acordo 
com isso?” eu respondi-a: “Não. A minha opinião pessoal para esta matéria aqui conta 
pouco, provavelmente serei tão contestatário quanto cada um de vós ou mais, mas 
agora a questão é que isto está aqui e eu tenho indicações claras para aplicar e, 
portanto, ou aplico ou não aplico e portanto, aqui não há esta questão, esta 
possibilidade.” Mas foi muito difícil, muito difícil mesmo. Devo dizer-lhe que, ainda por 
cima, aqui na zona, fui exatamente eu a pessoa que mais sofreu esse impacto, até 
porque a minha escola, só para ter uma ideia, quando se falava aqui em greve de 
professores, estamos a falar de 99%, portanto, tem um peso muito significativo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 

Delta 41 51 o que fiz aqui na minha escola, foi primeiro começar a apagar fogos. E como é que 
apaguei os fogos? Apaguei-os no sentido de racionalizar, com algum bom senso, as 
situações. Não extremar posições no sentido de dizer ninguém faz ou toda a gente faz, 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Diálogo, calma e 
objetividade 

mas pôr as coisas na postura de dizer que cada um é livre de fazer aquilo que entende. 
(...) No entanto, eu enquanto gestor tinha que o aplicar, portanto, não havia volta a dar. 
Aqueles que se sentissem, a nível da componente científico-pedagógico, que se 
quisessem rebelar, estavam no seu perfeito direito. Eu não vou obrigar nem ninguém a 
ser avaliado nem numa área nem na noutra, cada qual é livre de fazer como quiser. 
Portanto, foi assim que geri a situação, não extremando posições, não configurando 
uma imposição da situação e tudo foi calmo e tranquilo. Por acaso a coisa correu bem 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Diálogo, calma e 
objetividade 

Delta 49 44 Eu conduzi o processo desta maneira, que foi não criando nenhuma histeria, procurando 
acalmar as hostes e dizendo: “Meus amigos, nós vamos cumprindo.” Foi sempre assim 
que fui fazendo, cumprindo as indicações da administração. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Diálogo, calma e 
objetividade 

Delta 49 45 Aqui na escola andámos sempre na linha de água, isto é, fazer aqui que nos pediam 
sem provocar paranoias nem histeria nos colegas. Ia-lhes dizendo: “Calma meus 
amigos, vamos fazendo o que nos vão pedindo, vocês têm direito a toda a contestação, 
façam-na e dentro da legalidade”. Depois, devido a toda essa contestação aconteceu 
uma coisa muito engraçada. Como este agrupamento passou por uma fase de fusão e, 
acima de tudo, havia duas escolas, esta e a EB2, que era sede de agrupamento e que 
tinha uma cultura diferente, a fusão não foi fácil, foi muito complicada, muito complicada, 
eles nunca encaixaram a fusão. Para mim, isso acabou por facilitar porque eles uniram-
se todos à volta da questão da avaliação. E eu aproveitei isso, acho eu, dizem-me que 
eu aproveitei, mas não foi intencional, juro, a minha intenção foi aquela que sempre 
tenho: ter um agrupamento pacificado onde as pessoas procurem trabalhar. Eles 
também sabem que eu não entro em grandes histerias nem em grandes exigências. 
Mesmo de burocracias eu só exijo o fundamental. Acima de tudo preocupa-me o 
trabalho com os alunos e os resultados, que as pessoas façam projetos para que os 
alunos se sintam estimulados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 51 41 Com calma fui gerindo as coisas.... Tinha que se fazer e nós temos de preparar coisas, 
não preparámos os melhores documentos, provavelmente, de certeza. Fomos 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Diálogo, calma e 
objetividade 

preparando, fui tentando envolver as pessoas que sabiam que tinham de fazer, embora 
sendo contra 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Diálogo, calma e 
objetividade 

Delta 52 48 foi um processo, mais ou menos, descansado. Pelo menos as pessoas dizem que não 
sentiram a pressão que outras escolas sentiram, mesmo naquela questão da 
elaboração dos materiais, dos registos. Foi tudo feito com muita calma, com muito 
tempo, fui apresentando alternativas e as coisas correram normalmente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Diálogo, calma e 
objetividade 

Delta 56 60 [Usei de] muito diálogo, muita proximidade, muito fundamentação teórica e muita 
partilha. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.03 A gestão 
dos conflitos\Ouvi muito 

Delta 38 44 [Mobilizei] os conhecimentos que tirei no curso de administração e gestão, na parte de 
gestão de conflitos. Ouvir, ouvir um, ouvir outro, se for necessário confrontá-los. (...) 
Normalmente não [falo com ninguém]. Tudo aquilo que é individual fica entre os 
envolvidos. Em determinadas situações, posso confidenciar a um membro do Conselho 
Executivo em quem tenha mais confiança, mas não sai daí. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.04 A gestão 
dos timings\Fui maleável na 
gestão dos prazos 

Delta 14 70 Geri os prazos sempre sem nenhuma rigidez porque achava que aquela rigidez de 
prazos era opressiva nas pessoas e gerava um sentido de autoridade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.04 A gestão 
dos timings\Fui maleável na 
gestão dos prazos 

Delta 14 71 As coisas foram-se fazendo, as pessoa foram colocando coisas nos seus processos, 
deixei esticar os prazos todos, inclusivé prejudicando as minhas férias porque tive de 
estar aqui a lançar os dados no questionário do Ministério. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.04 A gestão 
dos timings\Fui maleável na 
gestão dos prazos 

Delta 40 28 Só muito tardiamente é que os professores se aperceberam de que mudanças a 
avaliação trazia. Também havia muitos professores que acreditavam em mim e como 
nunca me mostrei muito ansioso em definir instrumentos e avançar rapidamente com o 
processo, isso também contribuiu para que as pessoas estivessem calmas. Aliás, 
durante muito tempo isso foi assim. O momento em que se começou a sentir mais esse 
problema foi a partir início do ano por causa da definição dos objetivos individuais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 

Delta 49 46 Foi necessário estabelecer prazos, estabelecemos o mais dilatados possível. É possível 
elaborar os instrumentos, nós vamos elaborá-los. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Diretor\05.02.03.03.04 A gestão 
dos timings\Fui maleável na 
gestão dos prazos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.04 A gestão 
dos timings\Os prazos curtos, as 
indefinições e as pressões 
externas complicaram 

Delta 29 59 eu tenho ainda uma ideia, uma representação, que é a de que quando nós somos 
confrontados com um decreto-lei da avaliação, e quando nos deram um mês para fazer 
aquilo tudo. Eu penso que aquilo saiu em dezembro ou em janeiro, via-se logo que era 
impossível. Eu não sei o que é que houve, mas como é que foi possível alguém que era 
possível. Ou a gente tinha os instrumentos feitos e era só aplicar ou então... Como é 
que era possível? Porque o grande problema foi o da elaboração dos instrumentos, da 
elaboração daqueles documentos. Aqueles instrumentos deram-nos cabo da cabeça 
porque partimos do nada, sem informação, sem nada. Aliás, criar instrumentos de 
avaliação com aquela responsabilidade e com aquele pormenor técnico era 
complicadíssimo. O que eu lamento em todos este processo foi... e eu até sou muito 
adepta em avançar, foi... e eu habituei-me no campo da avaliação a começara a travar. 
Não sei se me estou a fazer entender... Ou seja, num primeiro momento nós 
envolvemo-nos muito, a escola envolveu-se muito, demos muitas horas. E eu sou 
daquelas pessoas de avançar, dizem até que sou mais papista que o papa. Ainda as 
coisas não estão totalmente no terreno e eu já estou a fazê-las. E eu habituei-me em 
avançar, não em travar. Num primeiro momento a escola envolveu-se muito, demos 
muitas horas e o que é que nós constatámos? Constatámos que as horas e horas que 
trabalhámos, no outro dia já não era assim. Passado quinze dias, já não era assim, 
depois passado três semanas já não era assim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.04 A gestão 
dos timings\Os prazos curtos, as 
indefinições e as pressões 
externas complicaram 

Delta 29 60 Era por via da pressão social, nomeadamente sindical que era feita. E nós íamos 
fazendo instrumentos e são coisas que dão imenso trabalho, imensas horas de trabalho 
e o que eu acho e penso, em toda esta avaliação, é para quê? Ou seja, mobilizou-se um 
conjunto de energias da escola que podiam ter sido canalizadas para outras áreas muito 
mais produtivas e muito mais interessantes. Criou-se todo um mal-estar dentro da 
escola e um stress tremendo nas pessoas sem necessidade nenhuma. Logicamente 
poder-se-á dizer que esse stress também foi provocado externamente, não foi só 
internamente, também foi exterior. E aquela manifestação de novembro, tudo aquilo... 
Aliás eu tive aulas assistidas durante o primeiro período. Eu tenho, o processo aqui, 
para tu veres...  (...) eu sinto que foi um trabalho... digamos que se perdeu imenso 
tempo. Perdeu-se imenso tempo. Eu sei que estes processos fazem-se e desfazem-se, 
e se calhar tem de ser mesmo assim, mas o tempo que nós demorámos a construir para 
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daqui a dois dias ser desconstruído, eu não sei... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.04 A gestão 
dos timings\Os prazos curtos, as 
indefinições e as pressões 
externas complicaram 

Delta 29 61 Deixou uma sensação de que se esteve a perder tempo? 
Exatamente, é uma sensação de inutilidade, exatamente, e isso é o pior porque retira a 
vontade de querermos fazer mais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.05 Durante o 
ato avaliativo\Coloquei avaliador e 
avaliado no mesmo patamar 

Delta 14 72 Eu acho que o avaliador e o avaliado têm de estar no mesmo patamar, não se pode 
sentir que há aqui uma linha hierárquica, isso é errado e vai deformar todo o processo e 
eu geri isso dessa maneira. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.05 Durante o 
ato avaliativo\Fiz questão de ler os 
relatórios 

Delta 57 51 Por muito trabalho que seja feito, no sentido de dizer: “Nós vemos a formação como 
algo que tem um único objetivo, que é: formação (ênfase nesta palavra). Significa que 
vamos encontrar as áreas que estão menos boas e tentar partilhar para que sejam 
boas. Isto é utópico? Pode ser utópico, mas é possível. Ainda ontem, ao ler os relatórios 
vinha lá a dizer que as turmas A, B e C, três turma de sexto ano têm zero por cento de 
níveis negativos à disciplina de Língua Portuguesa. A professora justifica, porque 
também teve de justificar; eu também quis a justificação dos níveis de sucesso, pelas 
estratégias que utiliza, pelo método não sei quantos. Eu pus ao lado: partilha. Chamar a 
coordenadora do grupo disciplinar. Estas práticas foram partilhadas? Se com ela estão a 
dar zero por cento, também têm que dar com os outros, é só partilhar. 
P.: Ou seja,  até que ponto essa prática de sucesso dinamiza outras práticas. 
Exatamente. Portanto o sistema que está agora é uma coisa assustadora. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 07 69 a ideia de que nós somos todos bons. Nós somos todos bons, pá, mas porque é que 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.05 Durante o 
ato avaliativo\Os relatórios de 
auto-avaliação 

vamos ser avaliados? Há anos que as escolas existem e sempre funcionaram, mas 
porque é que agora nos vêm avaliar? Mas porquê isso agora? Percebes, António. E 
mais, nos relatórios de autoavaliação é recorrente leres a mesma coisa. Eu sou bom. 
(...) Eu sou excelente. E sabes porquê, António? Não faltei, vim a todas as reuniões 
para que fui convocado, participei sempre que fui solicitado, participei no plano anual de 
atividades da minha escola, cumpri com as minhas funções sempre que fui solicitado 
por algum encarregado de educação, junto dos alunos estive sempre disponível para os 
atender. Eu sou mesmo boa. E eu pergunto assim: “Ok, colega leva isto. Sabes porquê? 
Isso é o mínimo, isso é o que todos nós temos que fazer. Isso faz parte das nossas 
competências.” O que é que eu estaria à espera de ver num relatório? Tudo menos isso, 
isso não me interessa nada. Faz-me um relatório de uma página, onde tu digas assim: 
“Ok, durante o decurso da lecionação, na turma tal, eu verifiquei que utilizei uma 
estratégia diferenciadora dentro da sala de aula.” Porque o que interessa são as 
estratégias diferenciadoras, porque de resto os conteúdos todos nós sabemos. A 
diferença é como é que a gente transmite esses conteúdos, de que forma é que o 
fazemos, e a quem o fazemos e como é que o organizamos dentro da sala de aula. É 
nesse sentido. “Então, olhando para a minha turma, de facto, eu verifiquei que precisava 
de agir desta maneira naquele grupo, e experimentei. E fi-lo da maneira tal e tal. E, 
então, o impacto dessa minha ação, dessa forma de eu agir, resultou tal e tal.” Ok, o 
professor tem o mais importante ali, tem a sua reflexão sobre a sua prática docente que 
é importantíssima, mais do que isso, foi pôr em prática e avaliou o impacto dessa nova 
forma de fazer a pedagogia diferenciada dentro da sala de aula. O que interessa são os 
impactos das ações e depois é a análise, a reflexão, sobre os impactos, não sobre o 
que se faz, mas sobre o impacto daquilo que se fez. E ninguém faz isto, António. O que 
as pessoas escrevem são coisas de lana caprina, são coisas que não interessam nada. 
E, portanto, se eu escrevo que sou assídua, 99% dos professores da minha escola vão 
escrever o mesmo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.01 A Avaliação do 
Desempenho Docente 
(ADD)\05.02.03 O impacto da ADD 
na escola\05.02.03.03. A ação do 
Diretor\05.02.03.03.05 Durante o 
ato avaliativo\Os relatórios de 

Delta 16 60 Eu acho que as pessoas estão a ter alguma dificuldade. Não sabem bem o que é que 
hão de colocar lá. Não sabem o que é relevante, o que é preciso ser comprovado. 
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auto-avaliação 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\É importante haver 
um rosto responsável 

Delta 07 70 Seria politicamente muito correto, dizer assim: “É pá, isto não há nada órgãos 
unipessoais.” E estás a ver, eu faço apologia do trabalho de equipa. Mas também 
distingo muito bem duas situações, António; a primeira é a equipa tem que ter um 
capitão e o capitão não pode ser mais um igual aos outros elementos da equipa, porque 
se o capitão se mistura com os outros elementos da equipa, ele não é o capitão; é mais 
um. E a equipa precisa dum capitão. E, portanto, eu não discordo desta figura do Diretor 
de escola, nem tão pouco discordo dessa responsabilidade unipessoal. E acho mesmo 
que, ao diretor, lhe devem ser dados todos os instrumentos e lhe devem ser assacadas 
todas as responsabilidades. Portanto, para o bem e para o mal, eu acho que é 
importantíssimo haver um rosto, haver um líder. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\É importante haver 
um rosto responsável 

Delta 09 66 O 75 foi um pouco difícil para algumas pessoas porque achavam que ia acabar aquele 
conselho executivo, que era mais ditador, mas eu acho que não. Acho que até deu 
algum poder de decisão à escola na figura de uma pessoa 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\É importante haver 
um rosto responsável 

Delta 22 53 em relação à pessoa responsável acho bem a ideia da liderança. Eu não quero que as 
pessoas se esqueçam que eu existo e que pensem que agora somos todos iguais. 
Somos todos iguais, mas há alguém que está a liderar. (...) Há um rosto que é a 
liderança da escola e que procura exercer essa liderança. Portanto, o 75 não é 
importante porque as escolas, se quiserem, podem continuar a fazer o mesmo trabalho 
democrático e colegial que faziam antes. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\É importante haver 
um rosto responsável 

Delta 30 46 Eu sempre concordei. Eu concordo com a figura do diretor porque acho que, acima de 
tudo, as organizações têm de ter um rosto, alguém que se responsabilize por elas. Acho 
que a figura do Diretor encarna precisamente essa personagem. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\É importante haver 
um rosto responsável 

Delta 30 47 Sem dúvida nenhuma [que é uma mais-valia], não tenho dúvidas nenhumas disso, aliás 
porque alguém tem de assumir as responsabilidades. Os órgãos colegiais davam para 
esconder muita coisa. Atualmente, com o grau de exigência que existe e com aquilo que 
se pretende no futuro de uma organização escolar, em que nos temos de aproximar, 
até, de padrões empresariais de eficiência, eficácia e qualidade penso que tem de haver 
um rosto, tem de haver um responsável. Acho que isso é fundamental. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\É importante haver 
um rosto responsável 

Delta 43 17 eu se não concordasse com este novo regime de gestão, não me candidatava ao cargo 
para o destruir, era uma deslealdade, acho eu. Se ele mexesse muito com as minha 
convicções, talvez escrevesse, talvez tentasse ir para a universidade também, ensinar 
outras coisas. Eu acho que nós precisamos nos hospitais,  nas universidades, nas 
esquadras da polícia, nos notários, nos registos civis, nas escolas, saber quem é o 
interlocutor para, de facto, pedirmos  responsabilidades; e a responsabilidade não se 
pode fechar. Eu não posso, sei lá, ir ao Ministério da Saúde queixar-me de algo que se 
passou no hospital e dizer: “Pois, mas o diretor clínico é eleito pelos médicos e só 
responde perante os colegas” e eu não entro lá. Uma justiça do meu filho que anda a 
chorar porque chumbou e... pois, mas o coordenador dos diretores de turma é escolhido 
pelos diretores de turma, o coordenador de matemática é escolhido pelos professores 
de Matemática e eu não tenho... Não pode ser, o país não está bem organizado assim. 
Não há menos democracia se houver um rosto que, sem possibilidade de fugir, 
responda por tudo o que se faz bem e o que se faz mal. Se faz mal é ele o responsável 
e é ele que sofre as consequências. Retira-se, há outro. Que se agilizem os processos e 
que toda a gente saiba quem é que pode mandar cá dentro, para haver eficiência, 
eficácia, transparência. Eu acho que Portugal era o único país na OCDE que não tinha 
diretores e tinha conselhos que respondiam perante a escola, perante a comunidade e 
perante os pares. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Muitas decisões têm 
de ser tomadas isoladamente 

Delta 05 47 Depois, também, a questão do diretor unipessoal, o que não me parece mal porque há 
muitas decisões, que nós tomamos nas maiores solidões, porque é realmente assim 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Não era possível 
continuarmos sujeitos a um órgão 
colegial 

Delta 10 62 se entendermos o conjunto de medidas que esta ministra trouxe à organização escolar, 
percebemos que ela só consegue, por exemplo, pôr cá fora um estatuto o aluno, da 
forma que fez, se tiver a certeza de que dentro dos conselho executivos tem alguém que 
assuma muito bem aquilo mas que se aproprie dela. Isto por um  lado, por outro, não se 
pode pôr alguém que tem de tomar um conjunto de atitudes forte, sobretudo nesta fase, 
que contrariam o que é a vontade maioritária do corpo docente, sujeito a um órgão 
colegial que, ainda por cima, é eleito pelos pares. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Não era possível 
continuarmos sujeitos a um órgão 
colegial 

Delta 10 63 Quais eram os grandes constrangimentos que os conselhos executivos tinham? E não 
me venham falar de democraticidade e de democracia dentro dos conselhos executivos. 
Há muita gente que fala de democracia com uma facilidade, como fala de comer arroz 
de cabidela, que gosto muito. (risos) A democracia tem de se entender assim: nós 
apresentávamos um projeto que tinha um conceito de organização e estruturação 
escolar que era o presidente que o definia. O que acontecia é que sofríamos pressões 
em setembro para darmos os horários em setembro, da forma que eles queriam, 
sofríamos pressões para pôr os meninos de manhã porque de tarde têm outras 
atividades, sofríamos pressões das câmaras porque as escolas têm de estar de acordo 
com a política da autarquia senão os subsídios são cortados e as portas começam a 
cair e por aí fora. Havia um conjunto de pressões dentro deste grupo, e a ministra tinha 
a noção disso de que era preciso libertá-los disso. Como? O facto de ser diretor, o órgão 
unipessoal só por si não representa muito. O que representa é a carga emocional que 
se põe no ato, em dizer que agora não tenho de prestar contas, não tenho de fazer atas, 
não tenho de ter unanimidades ou maiorias, não tenho nada. Eu digo assim: é assim 
que se faz e ponto final. Por mais que as pessoas digam que não, isso estava a sentir-
se, incluindo o pessoal do Conselho das Escolas, é assim que nós queremos funcionar. 
Nós sufragamos o modelo, depois a forma como sufragamos o modelo é uma dimensão 
diferente. Nós temos um modelo que foi sufragado e tenho de ter força para o executar, 
e não posso estar dependente dos horários que faço para os professores, agora em 
setembro, das turmas que ponho de manhã ou de tarde, do professor bom ou do 
professor mau. Quem está aqui define um projeto que diz “Eu quero ir para aqui” e, 
contra tudo e contra todos, é para aí que vamos se acreditarem que este é o melhor 
modelo. Isso só se consegue se houve alguém que diga assim: “É isto e ponto final.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 18 51 Eles têm que responsabilizar alguém. O conselho executivo, por muita coisa que se 
diga, era um conselho, um grupo de pessoas. Embora houvesse o presidente do 
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DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Não era possível 
continuarmos sujeitos a um órgão 
colegial 

conselho executivo, que dava a cara. Mas no fundo, não é um órgão, por si só único. Eu 
penso que isso era preciso. Por outro lado, ser diretor cria aqui um distanciamento 
maior, que também não é de todo mau. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Não era possível 
continuarmos sujeitos a um órgão 
colegial 

Delta 29 62 tem de haver uma responsabilidade, tem de haver uma responsabilidade e a escola tem 
de ser devolvida à comunidade a que ela pertence. Eu estou perfeitamente de acordo. E 
acho que nós não nos podemos diluir numa colegialidade difusa e que depois em 
termos da responsabilidade, não é de ninguém. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Não era possível 
continuarmos sujeitos a um órgão 
colegial 

Delta 40 29 a direção colegial não era um fator de desenvolvimento ou de boa gestão da escola, 
porque havia divisões. Num grupo há divisões e havia situações conhecidas em que 
mandava tanto o presidente como o vice-presidente e, consoante a opinião que queriam 
ouvir, iam falar com um ou com o outro. Aliás houve casos em que os vice acabaram 
por se tornar candidatos. (...) O perigo maior é a tendência para o isolamento. Por isso é 
importante haver uma equipa (...) coesa (...) e que seja homogénea também na ação. 
Sobretudo que possa transmitir diferentes perspetivas e não alinhar por um discurso 
oficial. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Não era possível 
continuarmos sujeitos a um órgão 
colegial 

Delta 55 49 Se calhar a falência do modelo anterior. (...) Pronto, a lógica coletiva era uma lógica de 
irresponsabilidade, digamos. Era muito fácil no modelo anterior ninguém ser 
responsável por coisa nenhuma dentro da escola. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 49 47 Preferia que fosse um órgão de direção, em vez de se falar só no diretor. Mas esta ideia 
de haver uma pessoa a quem se pede responsabilidades tem as suas vantagens. 
Também não me parece mal, para fugir ao corporativismo que ele não seja eleito pelos 
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2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Permite fugir ao 
corporativismo docente 

pares, pela grande maioria dos professores. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Profissionaliza mais 
a gestão 

Delta 16 61 eu acho que a forma como o órgão foi construído dá-nos uma maior coesão em termos 
de trabalho e cada um se sentirá mais implicado no processo. Uma das coisas que eu já 
disse é que vou querer reunir mais amiúde, mas amiúde não quer dizer semanalmente 
mas é, sei lá, uma vez por mês, com os quatro coordenadores de departamento. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Profissionaliza mais 
a gestão 

Delta 16 62 É uma ideia de uma gestão mais profissional, com mais representatividade em todo o 
sistema. Por um lado mais profissional porque este ligar de Diretor e o individualizar o 
cargo faz também, torna-se quase um profissional da gestão. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.01 
Concordância\Promove lideranças 
fortes 

Delta 11 66 O 75 sim, há claramente uma ideia de afirmar lideranças fortes, embora também 
entenda que tanto há lideranças fortes no Diretor como havia no presidente do Conselho 
Executivo. Agora, que há uma estratégia de reforço da autoridade, isso há. O novo 
modelo de gestão é o corolário dessa nova estratégia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\A colegialidade 
promove a autonomia 

Delta 44 42 Não concordo com isso, absolutamente, acho que é um erro e se nós queremos que a 
escola funcione bem, se eu não der um grande protagonismo às lideranças intermédias, 
a escola não funciona. Não é por eu dizer: “Agora faz.”, que as coisas acontecem. As 
pessoas trabalham muito melhor quando sentem que têm alguma autonomia. Porquê 
centrar numa pessoa e não num órgão? Não entendo essa filosofia. Eu sou frontalmente 
contra isso. Aliás, eu a maior parte das decisões, eu reúno aqui e pergunto: “O que é 
que vamos fazer em relação a isto? E há coisas de pormenor, como com o anterior 
órgão colegial, nós fazemos a distribuição de funções e as pessoas assumem com 
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naturalidade. Agora as pessoas têm que saber que há determinados momentos, em que 
têm que repartir e só em caso último é que eu decido, mas a maior parte das vezes 
decido por colegialidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Há lideranças fortes 
em órgãos colegiais 

Delta 38 45 não concordo com este cargo de Diretor, nunca concordei nem concordo. Acho que 
deveria ser Conselho Executivo na mesma. Isso das lideranças fortes é treta porque 
tanto há lideranças forte e fracas num sistema como noutro.(...) Houve um movimento 
de presidentes de Conselhos Executivos para pedirmos, em uníssono, a demissão. Não 
vejo razão para ser decretada uma liderança forte. As lideranças não se decretam. Elas 
são fruto das circunstâncias e vêm da própria forma de ser das pessoas 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Há lideranças fortes 
em órgãos colegiais 

Delta 42 44 Sinceramente, eu preferia um conselho colegial. Eu preferia presidir a um órgão de 
gestão do que ser diretor, Preferia ser presidente do conselho executivo. Aqui não há 
grandes diferenças mas noutros sítios pode haver, para o melhor e para o pior. Acho 
que o que diferencia é a pessoa, não é o cargo e, portanto, cada caso será um caso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Potencia abusos de 
poder 

Delta 08 75 Eu penso que o modelo que se gerou é um modelo suscetível de abusos de poder e 
isso penso que é um perigo muito grande. E o abuso de poder no plano pessoal e no 
plano institucional; corre-se esse risco. Sabe que eu tenho alguns colegas que 
começam a dizer "a minha escola e os meus professores" e quando se começa a dizer 
"a minha escola e o meus professores" alguma coisa está mal. Nem a escola é nossa, é 
do Estado, nem os professores são nossos porque são de cada um e são da escola 
também enquanto professores. E estes riscos penso que se correm mais neste modelo, 
para além de que, dependendo da perspetiva governativa, este modelo pode cair num 
modelo de dirigismo extremo, e isso pode ser um problema. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Potencia abusos de 
poder 

Delta 25 64 O cargo unipessoal, de alguma forma, permite ou promove a não partilha? 
Acho que corre esse risco, isto é, um dirigente que não tenha a perceção de que há 
questões na escola, há decisões na escola que têm, absolutamente, que ser 
partilhadas, isto é, que há decisões na escola em que as pessoas querem ser ouvidas, 
isso é fácil de fazer. Basta fazer um inquérito às pessoas, eu fiz uma vez aqui na escola, 
e tentar perceber num conjunto de decisões, aquelas em que eu não me importo que 
decidam por mim, aquelas em que eu gostaria de ser ouvido e aquelas em que eu acho 
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que, absolutamente, tenho que ser ouvido. Portanto, há aqui um conjunto de dados em 
que as pessoas têm que participar. O pensar-se que o Diretor toma as decisões 
sozinho, ou que uma pessoa estando como diretor pensar que, estando sozinho, toma 
decisões sozinho para os outros cumprirem, está a caminhar para o precipício, não 
tenho dúvidas sobre isso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Prefiro o órgão 
colegial 

Delta 12 62 Preferia o órgão colegial? 
Eu preferia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Prefiro o órgão 
colegial 

Delta 13 100 cargo unipessoal já disse que não concordava. (...) Quer dizer, eu admito o cargo, 
admito o cargo perfeitamente, acho que é possível de gerir, acho que não trará às 
escolas grandes problemas na gestão do cargo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Prefiro o órgão 
colegial 

Delta 24 54 Sabe que a mim não me agrada o órgão unipessoal e depois acabei por concorrer a 
diretora, imagine. (...) As minhas razões prendiam-se com o facto de eu acreditar que o 
trabalho de equipa é muito mais rico.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Prefiro o órgão 
colegial 

Delta 25 65 Eu, pessoalmente, era e sou apologista do órgão colegial. Acho que o órgão colegial, 
funcionava melhor 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Prefiro o órgão 
colegial 

Delta 27 50 Discordo disso também 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Prefiro o órgão 
colegial 

Delta 28 51 Eu nunca gostei dos primus, deste conceito dos primus entre pares. São pares e este 
tipo de órgão tem ser um órgão de colegialidade 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.02 
Discordância\Promove um 
trabalho muito mais solitário 

Delta 13 101 Eu considero que os órgãos colegiais funcionam muito melhor que a organização 
unipessoal. O Diretor enquanto tal, e pela experiência que tenho ainda é muito curta, 
isto entrou há muito pouco tempo, para além ter um trabalho muito solitário e muito mais 
responsabilizante, mas não é por aí, nós nunca fugimos a responsabilidades, andámos 
sempre a jogar no arame e andamos sempre na rede, sem rede, o presidente do 
Conselho Executivo ou os Conselhos Executivos trabalharam sempre um bocado sem 
rede. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Dependem 
da forma de estar das pessoas 

Delta 14 73 Não sinto, pessoalmente, mais poder por ser diretor do que por ter sido presidente do 
conselho executivo. Mas essa questão diretor versus presidentes do conselho diretivo, 
ou seja, cargo unipessoal, versus colegial, eu percebo que é isso que quer que eu lhe 
diga tem a ver, basicamente, com uma questão politizada e sindicalizada. A questão 
tem a ver com a forma como se tomam as decisões; eu conheço presidentes de 
conselho executivos que eram muito mais unipessoais do que outros diretores que 
estão agora. Eu próprio senti necessidade de fazer reuniões de direção, e faço com 
atas, faço com tudo. É verdade que se agora for preso, vou sozinho (risos), mas essa é 
uma falsa responsabilidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 17 60 Essa parte, a mim não me incomoda. Eu continuo, se me perguntar, a forma de eu 
funcionar com os meus colegas, que me acompanhavam é [exatamente a mesma] (...) 
Não sei se é porque eles também não tomam uma decisão, assim mais complicada, já 
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2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Dependem 
da forma de estar das pessoas 

não a tomavam, sem me consultar. Portanto, eu não noto grande diferença nisso. 
Nalgumas escolas, certamente, notar-se-á a diferença. O facto de “Ai, vem aí o 
Diretor”... Eu pergunto: “Mas, a pessoa não é a mesma?” Então se era um presidente do 
Conselho Executivo o gajo passa a ser diferente por ser Diretor? Não, continua a ter a 
mesma postura. Havia presidentes do Conselho Executivo muito maus, como há 
Diretores muito maus, é como em tudo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Dependem 
da forma de estar das pessoas 

Delta 56 61 Só sobre o ponto da responsabilidade civil é que isto poderá vir a ser impacto. Agora é 
assim: nós sempre tivemos presidentes de Conselho Diretivos do quero, posso e mando 
e sempre tivemos presidentes do Conselhos Diretivos com uma política de gestão 
partilhada e de gestão com uma grande intervenção de todas as estruturas intermédias 
e não só. Eu penso que isso tem mais a haver com as pessoas do que com a matriz. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Muito mais 
responsabilidades no Diretor 

Delta 08 76 este modelo de gestão que foi instituído pelo decreto-lei 75, acaba por concentrar na 
figura do Diretor muito mais responsabilidades e competências do que a anterior 
legislação. De facto, de tudo aquilo que se passa nesta escola eu sou o direto 
responsável, do ponto de vista administrativo e criminal até. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Muito mais 
responsabilidades no Diretor 

Delta 09 67 Antes ainda se dividiam as culpas com o resto da equipa, mas agora não. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Muito mais 

Delta 19 64 Agora o diretor e o órgão de gestão têm uma responsabilidade acrescida. 
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responsabilidades no Diretor 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Muito mais 
responsabilidades no Diretor 

Delta 26 39 Dar uma responsabilidade a um Diretor quando ele não tem os instrumentos 
necessários à sua própria atuação, não funciona. Não se pode responsabilizar o Diretor 
pela ação pedagógica de uma escola quando ele próprio não domina essa ação 
pedagógica. Eu acho que é necessário, já o disse no Conselho das Escolas, que os 
diretores façam uma formação forte em liderança pedagógica. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Muito mais 
responsabilidades no Diretor 

Delta 26 40 o 75/2008 favorece essa liderança ao obrigar o diretor a presidir ao Conselho 
Pedagógico? 
Favorece se o diretor estiver desperto para essa realidade, para trabalhar na área 
pedagógica e com as lideranças intermédias.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática 

Delta 06 52 o nosso método de trabalhado continua a ser o mesmo de sempre. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática 

Delta 06 53 desde 91 que a escola tem Diretor e esta passagem agora para o 75 não trouxe 
modificações. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 11 67 Eu acho que o nome de Diretor, a escolha dele e o cargo unipessoal tem mais efeito nas 
pessoas do que depois na prática ele tem.  



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

774 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática 

Delta 20 70 Eu acho que ao ser Diretor agora, não vou ser muito diferente do que fui como 
Presidente. Claro que há questões que serão diferentes, que obrigam a outra postura, 
mas na base, no íntimo, as diferenças não podem ser muito grandes. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática 

Delta 22 54 Sobre o 75, a questão do nome, da figura, é-me completamente indiferente. Eu não 
tenho memória do outro regime, o reitor e a palavra de diretor é-me completamente 
indiferente, não tem qualquer outra conotação, mais individual ou pessoal. (...) Como tal, 
o nome é-me indiferente, é algo puramente terminológico. O conceito já é diferente, 
repare que as coisas estão mais centradas numa pessoa só. (...) Não tem vantagens 
nem desvantagens; não há ninguém que possa fazer o trabalho todo sozinho. Nessa 
impossibilidade, é mais uma questão legal, de saber quem é o responsável, de apurar 
de quem é a responsabilidade 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática 

Delta 47 38 Aqui no dia a dia também não sinto grande diferença. Como eu te digo, como para se 
levar isto a sério estamos aqui o tempo todo, desde manhã à tarde, e trocamos 
impressões na hora, apesar das tarefas estarem muito bem distribuídas, não sinto assim 
que haja uma grande diferença. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática 

Delta 50 41 Nenhumas, pouquíssimas [mudanças]. Claro que tive que me apresentar como 
candidata a Diretora, embora todas as pessoas soubessem que eu tinha um grupo 
previsto, que era o mesmo grupo que estava. Passámos a ter um cargo muito pessoal, o 
que pode ser um constrangimento, até por causa da questão das delegações de 
competências, se é preciso. Enfim, agora em termos práticos, talvez a forma como eu 
veja isto e como nós trabalhamos, não há nenhuma alteração. Pronto, somos o mesmo 
grupo, por acaso até veio mais uma pessoa, foi logo bom, tivemos lugar para mais uma 
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pessoa, mas ela já era nossa assessora. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática 

Delta 57 52 Encontrar um único bode expiatório para tudo o que de mal possa acontecer, em vez do 
mal ser diluído, não interessava a ninguém. Para aquilo que há de bom, também não 
estou a ver que dividendos se possam tirar. Dizer que o Agrupamento, a escola precisa 
de um rosto, tem de ter um rosto... (...) Isto também está desgastado, porque mesmo 
sendo um conselho executivo... (...) Havia um rosto. Em muitos casos havia um rosto. 
Serem vice-presidentes ou serem assessores, ou ser sub-diretor ou serem adjuntos, 
mas havia sempre um rosto. Tudo depende das lideranças. Eu pessoalmente não vejo 
assim uma grande diferença, a não ser que ter que chamar a mim todas as assinaturas, 
mesmo que peça a outra colega para partilhar tenho sempre de ser eu a... (...) Não, 
acho que é pelo meu tipo de prática. Acho que é mesmo por isso. Como, efetivamente, 
eu sempre tive um defeito, que foi uma dificuldade de delegação de competências, que 
fui melhorando ao longo dos tempos, e acho que até delego mais agora. Tinha sido 
delegada antes de ser presidente do conselho executivo. Não vejo uma diferença por ali 
além, sinceramente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

Delta 05 48 os órgãos são colegiais, embora se queiram, portanto, apontar para, digamos assim, a 
unipessoalidade, mas os órgãos continuam. Eu, pelo menos, entendo assim a gestão da 
escola 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

Delta 11 68 entre nós, com os colegas, eu não faço nenhuma distinção. Isto apesar de ter deixado 
de ser um órgão colegial e ter passado a ser unipessoal, até porque continuo a discutir 
as minhas decisões com as minhas colegas, sempre foi assim e continuará a ser, não 
passei a ter outra ideia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 12 63 Acho que o ganho não é grande, tanto mais que eu continuo a usar de colegialidade nas 
decisões. 
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DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

Delta 22 55 o 75 não é importante porque as escolas, se quiserem, podem continuar a fazer o 
mesmo trabalho democrático e colegial que faziam antes. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

Delta 23 68 Eu sei que em tempos também me perguntaram, até um senhor deputado que esteve aí 
perguntou-nos: “Então não acha que isto, a questão do Diretor, o órgão unipessoal, vem 
pôr em causa em causa o funcionamento e a tomada de decisão democrática?”, “Não, 
para nós não. Nós tomamos sempre as decisões, ouvimo-nos uns aos outros, falamos 
uns com os outros, portanto, trocando opiniões.”  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

Delta 24 55 eu tenho muito receio desta dinâmica do 75 porque me apercebo que há muito sítios em 
que as coisas estão mais ou menos na mesma. 
P.: Quer-me dizer que o poder continua a ser colegial? É isso? 
É, e ele não é [colegial]. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 30 48 eu continuo a fazer as reuniões com a minha equipa. Há decisões que eu partilho com 
eles, claro que tenho sempre a última palavra, mas há decisões que partilho com eles. 
Consulto-os e digo-lhes: “Precisamos de nomear esta pessoa, o que é que tu achas, o 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

que é que vamos fazer?” Continuo a trabalhar de uma forma colegial e a minha forma 
de trabalhar não teve qualquer alteração, com a responsabilidade acrescida de saber 
que se alguma coisa não correr bem a responsabilidade é do diretor. Antes ainda dizia: 
“Fale com a vice-presidente” mas agora a responsabilidade é também do diretor, ou 
seja, se eles falharem eu também falho. Essa é que é a grande diferença! Daí a questão 
das lideranças intermédias ser um aspeto fundamental porque nós temos de escolher 
coordenadores de departamento, peças fundamentais numa escola, aliás como 
qualquer estrutura do Conselho Pedagógico. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

Delta 52 49 Eu sou sincero, não acho que tenha sido uma diferença tão grande quanto isso. 
Efetivamente, ao nível da responsabilidade sim, passou-se de um órgão colegial para 
unipessoal, a responsabilidade está em cima de mim. Obviamente deleguei as 
competências em algumas pessoas e partilhei essa responsabilidade, mas em termos 
práticos na escola não me parece que seja assim tão significativo. (...) Não 
influenciaram (...) o meu modo de ser e de estar. Não, de todo. Mas isso depende 
também das pessoas, se calhar foi benéfico para algumas escolas em que o presidente 
se escondia no seu órgão colegial e agora está mais exposto. Agora ele não pode dizer 
que foi o órgão que decidiu. (...) Pois não, tem razão, [o órgão "Direção" não existe] o 
que existe é o Diretor. Mas eu faço questão de ouvir as pessoas e de decidir depois de 
as ouvir, depois de ouvir os meus colegas, nomeadamente. Eu não consigo fazer tudo e 
se são eles que estão à frente de determinada função, tenho de lhes dar a confiança 
necessária para serem eles a decidir em conformidade. Obviamente que os defendo se 
houver um problema qualquer, mas não posso ser eu a dizer que decidi, porque não fui 
eu que decidi. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\A 
colegialidade pode manter-se 

Delta 53 37 também disse que o facto de o órgão ter passado a ser unipessoal não traria grandes 
problemas porque sempre me habituei a partilhar decisões e a assumir as 
responsabilidades. Portanto, iria continuar  a assumir as responsabilidades por inerência 
do cargo e iria partilhar na mesma, e ouvi-los, embora depois a decisão tenha de ser 
minha. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 02 83 não é muito importante para mim o ser unipessoal. O que eu acho que é mais 
importante são as competências que lhe foram atribuídas, o ser um ou ser dois ou três 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\Já 
era o presidente do CE que 
assumia a responsabilidade 

não é isso que eu acho. E sabe porque é que eu não acho? Porque eu como presidente 
do Conselho Executivo já tinha competências que só eram minhas. Essa coisa que às 
vezes se diz não é tão verdade assim. Eu como presidente do Conselho Executivo, se 
houvesse alguma coisa que eu tivesse que fazer, era eu a responsável. Isto é, as 
competências que o 115 dava ao órgão de gestão, não eram todas iguais, havia 
competências do órgão Conselho Executivo e havia competências do presidente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\Já 
era o presidente do CE que 
assumia a responsabilidade 

Delta 21 55 sinceramente, não vejo assim muita diferença. Já havia escolas que funcionavam assim. 
Eu sempre fui presidente do Conselho Executivo, mas havia colegas de tinham um 
cargo unipessoal. Eu sempre funcionei assim e agora, não quer dizer que não funcione 
da mesma forma que funcionava até agora. Aliás, mesmo no órgão colegial, como 
estava, a última palavra era sempre do presidente. A partir do momento em que o 
presidente não tivesse a confiança dos colegas, o órgão cairia. Não vejo grande 
diferenças por aí. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\Já 
era o presidente do CE que 
assumia a responsabilidade 

Delta 26 41 O mais importante é a forma como se exerce este cargo e a verdade é que o presidente 
do conselho executivo já era um Diretor (...), ele já era o responsável da escola, já era 
ao presidente do conselho administrativo, já era o presidente do Pedagógico. A questão 
do diretor é meramente simbólica. Quando reconhecido pela comunidade, e retirando 
daqui algumas questões colaterais de política interna, o diretor passa a ter, também 
uma margem de decisão. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\Já 
era o presidente do CE que 

Delta 33 45 o presidente do Conselho Executivo era sempre o responsável. Quem é que era 
chamado se houvesse um problema? Era o presidente do Conselho Executivo. 
Portanto, isso é só em termos de redação, porque na prática havia uma cabeça de 
pensamento, não é? Havia quem assinava, quem se responsabilizava, quem 
representava a escola e era sempre o presidente do Conselho Executivo como agora é 
o Diretor. Portanto, eu acho que na prática, isso é uma conceção minha de há muitos 
anos, a responsabilidade é de quem a assume, não são os outros que lha dão, porque 
se as pessoas, efetivamente, não assumirem as responsabilidades que têm, nunca as 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

assumia a responsabilidade têm. E é o que eu hoje vejo, ninguém assume responsabilidades. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\Já 
era o presidente do CE que 
assumia a responsabilidade 

Delta 46 26 A ideia que eu tenho, depois de muitos anos na gestão, é que aquilo era um conselho 
mas, no fundo, a decisão era do presidente. Eu continuo a ouvir as pessoas mas, 
independentemente de ser um Conselho de ser o Diretor, a decisão é igual. O que é 
verdade é que as decisões eram tomadas em Conselho, mas depois, se houvesse 
alguma chamada de responsabilidade, era o presidente que a assumia. (...) Antes, como 
te disse, as decisões eram tomadas em Conselho mas depois quem assumia era o 
presidente. Agora, passou a ser mais claro, digamos assim. 
P.: Poder-se-á pensar que agora passou a haver uma face claramente visível? 
Sim, acho que sim. 
P.: Então, anteriormente essa face era mais diluída? 
Era, mas isso depende sempre da realidade que se tem à frente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\Já 
era o presidente do CE que 
assumia a responsabilidade 

Delta 51 42 Entre cinco e três elementos, eu preferiria os três na direção. A dispersão não favorece. 
O facto do cargo ser unipessoal, acho que tem de haver responsabilização. Já antes, a 
responsabilização caía no presidente. Eu aqui, funciono quase como antes, entre mim e 
o subdiretor partilhamos bastante, melhor do que quando tínhamos mais gente. Ainda é 
cedo para saber se isto trás vantagens ou não. Muita gente não trás vantagens. Tem 
que haver alguma concentração. O presidente, o diretor, seja quem for, tem que saber 
minimamente de tudo; não pode fazer tudo, mas não pode ser apanhado desprevenido 
porque  “Ah, tomou uma decisão”. Eu sempre disse aos que trabalhavam comigo: “É 
pior não decidir que decidir mal”, porque decidir mal nós corrigimos, não decidir cria uma 
imagem diferente. Mas é muito cedo ainda para  eu dizer. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\Uma 
única mudança - deixou de haver 
atas das reuniões 

Delta 23 69 Se calhar, como é um órgão unipessoal, não fica em ata, se calhar, não há atas, mas 
isso, as atas, muitas vezes só atrapalham também.  Em termos de funcionamento só 
servem para a gente dirimir questões ou para recordar um problema ou outro da própria 
organização. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 47 39 eu não mudei muito a minha prática em relação à equipa, estás a ver? A única coisa 
que eu agora noto, desde que é este modelo do Diretor, é que os modelos anteriores, 
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DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Não há 
grandes mudanças na prática\Uma 
única mudança - deixou de haver 
atas das reuniões 

sendo órgãos colegiais, apesar de nós conversarmos todos os dias e trocarmos 
impressões, tínhamos momentos formais, de reunião, que tinham de constar em ata. 
Isso agora deixou de haver, mas o resto mantém-se tudo igual. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Os 
professores ficaram desconfiados 

Delta 11 69 As pessoas ainda ligam o Diretor ao reitor, àquela coisa antiga,  e isso é mau. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Os 
professores ficaram desconfiados 

Delta 43 18 lança-se (...) a nova gestão escolar em que se diz que a escola tem de ter um rosto, tem 
de ter um diretor que tenha capacidade de intervir, de nomear as gestões intermédias e 
de responder por elas, de responder perante os pais, o Conselho Geral e a tutela, com 
condições para gerir. Os professores já estavam desconfiados, mais desconfiados 
ficaram. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.03 
Implicações na prática\Permite 
transferir competências 

Delta 24 56 Traz uma alteração substancial: há um Diretor que pode ou não delegar competências. 
Ao delegar competências, elas passa-as para a mão de quem as tem, e passa mesmo, 
e as pessoas são responsáveis por aquilo que têm. Depois prestam contas, como nós 
temos de prestar contas ao Conselho Geral. Este circuito é diferente e é preciso que nós 
encaremos o órgão Diretor desta forma; eu pelo menos encaro-o assim. Eu deleguei 
mesmo essas competências. 
P.: Mas deixa de ter a responsabilidade por essas competências? Delegou-as e 
transferiu-as ou delegou- as mas não as transferiu? 
Transferi-as e quem as tem, tem de as assumir e prestar contas por elas. 
P.: Prestar contas a si ou ao Conselho Geral. 
A mim, prestar contas a mim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 10 64 Isto já não é novo. Quem tenha andado atualizado com os interesses dos partidos sabia 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.04. Motivos 
para a alteração\Havia um acordo 
político nesse sentido 

que, já há longos que havia um entendimento muito forte entre o PS e o PSD para a 
criação do cargo de Diretor. Só divergiam da forma, enquanto o PSD aceitava que o 
exercício fosse de qualquer pessoa com o curso de gestão, o PS disse que sim senhor, 
mas tinha de ser professor. Era a única divergência, nos últimos dez anos entre eles, 
que eu saiba. Portanto, nós sabíamos que se o partido socialista avançasse com a 
medida ele ganhava porque sempre foi o ponto de vista do PSD, incluindo a doutora 
Manuela Ferreira Leite. Não é novidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.04. Motivos 
para a alteração\Necessidade da 
tutela ter um responsável para 
controlar e responsabilizar 

Delta 12 64 o facto do cargo ser unipessoal só interessa à tutela porque quando era o órgão colegial 
as decisões eram tomadas por três pessoas. Em termos administrativos, ao serem 
tomadas pelo Diretor ele é mais facilmente atacável em termos de medidas 
disciplinares. (...) É a necessidade de controlar o indivíduo, mais nada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.04. Motivos 
para a alteração\Necessidade da 
tutela ter um responsável para 
controlar e responsabilizar 

Delta 13 102 Agora acho que foi a recentralização e ter um elo de ligação direto à Administração 
Central. (...) [Para] qualquer problema está o Diretor. (...) A Direção Regional diz isto 
claramente. Havia uma pessoa na Direção Regional, que já lá está há trinta anos, [que] 
dizia-me em setembro, outubro, portanto, tinha o modelo entrado há meia dúzia de dias 
(...): “(...) Neste momento (...), a face visível são vocês e respondem perante o 
Ministério.” Isto, para todos os efeitos, traz-nos uma sobrecarga de responsabilidade 
que não se traduz numa outra coisa que é o reporte da informação, e se calhar até 
antes. A prévia informação ao Diretor de que isto vai acontecer assim, portanto, o 
tomem cuidado porque senão atuam mal e podem ser penalizados, isto não acontece. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.04. Motivos 
para a alteração\Necessidade da 
tutela ter um responsável para 
controlar e responsabilizar 

Delta 13 103 a homologação do Diretor foi feita pela Direção Regional, se vir na publicação. Isto pode 
indiciar alguma coisa. Se é o sentido de dizer assim: os organismos regionais têm que 
fazer alguma coisa, vá que não vá, mas se é os organismos regionais são os 
controleiros, desculpe o termo, duma tutela central que quer perceber como é que as 
coisas funcionam e quer dominar, pronto, disso aí já tenho algum receio.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 16 63 É ter o rosto para pedir contas, ter a pessoa que responde por. No órgão colegial é difícil 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.04. Motivos 
para a alteração\Necessidade da 
tutela ter um responsável para 
controlar e responsabilizar 

fazer isso. Aqui o que se pretende é isso, criar mecanismos de autoavaliação, a própria 
avaliação externa, e as escolas vão ter de responder por aquilo que produzem, ou seja, 
pelos seus níveis de sucesso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.04. Motivos 
para a alteração\Necessidade da 
tutela ter um responsável para 
controlar e responsabilizar 

Delta 23 70 passa a haver uma tentativa de criação dum rosto responsável por uma organização, 
enquanto que essa, essa responsabilidade era diluída, antigamente, num Conselho 
Executivo e as iniciativas eram tomadas em plenário desse próprio Conselho.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.01 O cargo 
unipessoal\05.01.01.04. Motivos 
para a alteração\Necessidade da 
tutela ter um responsável para 
controlar e responsabilizar 

Delta 24 57 Eu não sei bem o que era o presidente do Conselho Executivo anteriormente, sei que 
era visto como um par, sei que era eleito pelos seus pares, pelos pais e pelos 
funcionários. Mas também era um grande representante da administração. O Diretor 
neste momento tem o peso da administração na sua cabeça. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\A estrutura do 
modelo é complexa 

Delta 19 65 Que opinião tem em relação à separação de poderes, ou seja, por um lado o órgão de 
direção estratégica (conselho geral), e por outro lado um órgão de administração e 
gestão? Prefere este sistema, ou prefere o anterior em que tudo estava sobre os 
ombros do presidente? 
Isso depende da dimensão das escolas, mas, francamente, eu não sei se é preciso uma 
estrutura tão complexa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 44 43 Sem dúvida alguma, os grandes problemas que nós temos tido aqui, são com os pais 
que são professores. Estamos numa época em que o altruísmo não aparece tanto, há 
muito egoísmo, e esses pais muitas vezes estão mais preocupados com os filhos deles, 
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2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\A sua 
composição permite preversidades 

e com um determinado nicho, do que com a qualidade dos nossos alunos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Deve ser 
revisto 

Delta 17 61 a figura do Conselho Geral, eu acho que tem de ser revista. (...) Não estou a dizer da 
constituição dele. Entendo que ele para funcionar, detesto ouvir aquela palavra, que é 
um órgão fiscalizador porque não está ali a fiscalizar nada, não vejo isso em lado 
nenhum que é fiscalizador. Não tem nada que fiscalizar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Deve ser 
revisto 

Delta 44 44 Há um órgão que podia ter um papel preponderante, importantíssimo, que era o 
Conselho Municipal de Educação, que não está a funcionar Não funciona, que eu saiba, 
em quase lado nenhum, mas aqui não funciona. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Deve ser 
revisto 

Delta 47 40 Era mais um Conselho Local, mais alargado. Nem a autarquia tinha de se distribuir tanto 
porque tem de arranjar técnicos para estarem presentes nos vários conselhos gerais 
para as várias reuniões. Se então os conselho gerais forem muito dinâmicos eles não 
fazem outra coisa que não seja estarem nos conselho gerais. Depois eles próprios têm 
dificuldade, umas vezes mandam uma pessoa e outras vezes mandam outra e isso 
também faz perder a ligação. Resumindo, eu prefiro um Conselho Municipal, mas com 
outra estrutura da que tem atualmente, com mais poder, que defina a política local, e 
que tenha também algum poder sobre as escolas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Há o risco de 
contaminação política 

Delta 05 49 o poder autárquico do Conselho Geral, penso que, muitas das vezes, vai trazer muitos 
mais problemas à Educação, não valorizar a Educação pela educação, mas a 
Educação, como elemento político e penso que isso vai trazer muitos problemas à 
Educação no nosso país. Não quer dizer que seja a competência que esteja à frente, 
portanto, na gestão das escolas, mas muitas das vezes o que vai acontecer é que 
vamos ter gente ligada a determinados quadrantes políticos, sem qualquer tipo de visão 
pedagógica do sistema. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Há o risco de 
contaminação política 

Delta 19 66 É preciso cuidado, porque nos conselhos gerais, não foi o nosso caso, eu vi reviravoltas 
e pessoas com algum valor que não ficaram. Infelizmente a política entrou nisto… 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Há o risco de 
contaminação política 

Delta 20 71 Há depois outra questão que tem a ver com o Conselho Geral e que neste momento me 
preocupa. Começo a pressentir, e já vi pelo menos um caso concreto, que começa a 
haver uma ligação político-partidária muito direta com o poder que estiver na região. (...) 
Em termos de a autarquia conseguir pôr o diretor que quiser. Como disse, já conheço 
um caso concreto que até nem foi uma pessoa da escola, era um indivíduo externo e 
ficou lá. Acho que nas próximas eleições isso vai ser mais evidente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Há o risco de 
contaminação política 

Delta 21 56 nde há maior alteração é no Conselho Geral. Há a atribuição de um poder maior à 
autarquia, com alguns resultados perversos. (...) Situações que já surgiram em escolas 
em que a autarquia tem um peso excessivo na nomeação do diretor. (...) A autarquia 
influencia fortemente a eleição do diretor. 
P. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Há o risco de 
contaminação política 

Delta 44 45 A autarquia quer gente da confiança dela, as autarquias querem gente na escola, pelo 
menos aqui, falo da minha realidade. 
P.: Ou seja, há o perigo de politização ou de partidarização? 
Nitidamente, nitidamente. E, sei de escolas em que é exatamente o contrário. O que é 
um facto é que a pressão é imensa, seja duma fação política ou doutra e foi dado muito 
poder à autarquia sem eles merecerem. Aquilo que eu disse para aos pais, vale para as 
autarquias. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 

Delta 47 41 estamos em concelhos pequenos, não foi o caso daqui, mas o peso da autarquia é 
muito diferente. Eles têm quatro representantes no Conselho Geral e pode dar-se uma 
certa politização da gestão. É o poder autárquico, depois são as associações de pais e 
nos concelhos pequenos vive-se tudo muito em função da autarquia e pode-se correr 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

as suas implicações\Há o risco de 
contaminação política 

esse risco. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Há o risco de 
contaminação política 

Delta 48 43 Neste momento é engraçado verificar o que está a acontecer nos Conselhos Gerais 
Transitórios e o facto de alguns não serem presididos por professores. Quem tem a 
força dentro do Conselho Geral Transitório não são os professores. 
P.: Quem a tem? 
A autarquia, que financia diretamente as associações de pais, e que depois, conforme a 
cor da autarquia, cria algumas cumplicidades lá dentro. É irreversível, já está. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Há o risco de 
contaminação política 

Delta 52 50 A relação que [os presidentes dos conselhos executivos] tinham com a Assembleia e 
passaram a ter com o Conselho Geral é relativamente igual, embora eu ache que é 
perigoso porque é preciso as pessoas estarem muito informadas e educadas para 
pertencerem a um conselho Geral. Acho que pode haver a manipulação, a politização 
de muita coisa e é importante, portanto as pessoas estarem despertas para isso.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Obriga à 
gestão de equilíbrios 

Delta 02 84 Hoje nenhum corpo, por si só, decide nada, o que eu acho que obriga à gestão de 
equilíbrios, que é o que se pretende 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Obriga à 
gestão de equilíbrios 

Delta 03 55 Eu acho que o que está no 75 é isso: a comunidade é que é responsável  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 02 85 Reforçou-se a participação da comunidade na liderança estratégica das escolas com o 
Conselho Geral 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Reforçou a 
participação da comunidade 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Reforçou a 
participação da comunidade 

Delta 03 56 Em teoria, esta nova forma de eleição será mais representativa da comunidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Reforçou a 
participação da comunidade 

Delta 03 57 A escolha do Diretor, é assim, eu gostava mais do modelo anterior, embora compreenda 
que sendo o Diretor de uma escola ou de um Agrupamento, que é de uma comunidade, 
percebo que essa comunidade também tem o direito de escolher quem quer à frente da 
escola dessa comunidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Reforçou a 
participação da comunidade 

Delta 03 58 Eu acho que o que está no 75 é isso: a comunidade é que é responsável e, portanto, se 
o Diretor não for aquele, também não é por acaso que está escrito, que no final do ano, 
fundamentadamente, o Conselho Geral pode despedir o Diretor. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Reforçou a 
participação da comunidade 

Delta 14 74 ser capaz de trazer mais comunidade para dentro da escola de uma forma participativa, 
que o 115 não tinha conseguido 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.01 A composição e 
as suas implicações\Reforçou a 
participação da comunidade 

Delta 29 63 a escola tem de ser devolvida à comunidade a que ela pertence. Eu estou perfeitamente 
de acordo 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.02 O papel do 
órgão\Não tem um poder efetivo 

Delta 47 42 nunca senti que, quer a Assembleia de Escola quer o Conselho Geral tivessem um 
poder efetivo. Acaba por ser uma formalidade muitas vezes. É claro que os assuntos 
são debatidos e são tratadas as questões, mas é tudo numa perspetiva conciliatória. 
Não sinto aquilo como um contrapoder, é isso que eu quero dizer (...), ainda por cima 
porque agora no Conselho Geral, em que a maioria das pessoas são exteriores à 
escola, não têm a mínima noção do que se passa, do dia a dia, dos problemas. Quer 
dizer, praticamente as coisas que vão lá são os assuntos principais, as alterações ao 
projeto educativo, a questão do orçamento, do relatório e contas. Às vezes surge um ou 
outro assunto que é diferente do normal, mas não sinto isso. Aqui no dia a dia também 
não sinto grande diferença. Como eu te digo, como para se levar isto a sério estamos 
aqui o tempo todo, desde manhã à tarde, e trocamos impressões na hora, apesar das 
tarefas estarem muito bem distribuídas, não sinto assim que haja uma grande diferença. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.02 O papel do 
órgão\O maior poder está no 
Conselho Geral 

Delta 02 86 não se permita que o Diretor seja o senhor todo poderoso. (...) Sempre tem o Conselho 
Geral a quem tem que prestar contas, não é? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.02 O papel do 
órgão\O maior poder está no 
Conselho Geral 

Delta 05 50 no papel gostei muito, mas em termos práticos, e por ter estado já a sentir na pele essa 
situação, o órgão que eu penso que tem aqui mais poder, digamos, é o Conselho Geral. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.02 O papel do 
órgão\O maior poder está no 
Conselho Geral 

Delta 05 51 Mais poder do que a anterior Assembleia? 
Sim. Claro que depende muito das pessoas que estejam e da forma de participação do 
Conselho Geral. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.02 O papel do 
órgão\O maior poder está no 
Conselho Geral 

Delta 19 67 O Conselho Geral tem poderes imensos; é o que designa o diretor, para além de depois 
aprovar o orçamento, o projeto educativo. O grande poder aqui é a designação do 
diretor, que é uma reviravolta em relação ao 115 ou ao 769. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.02 O papel do 
órgão\O maior poder está no 
Conselho Geral 

Delta 32 36 Respeito muito as competências do Conselho Geral, embora tenha uma excelente 
relação com o Conselho Geral, mas respeito muito as competências deles. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.02 O papel do 
órgão\O maior poder está no 
Conselho Geral 

Delta 55 50 A experiência é de um Conselho Geral Transitório atípico onde a lógica era diferente. 
Não havia uma lógica de construção, havia uma lógica mais de destruição. Na 
Assembleia havia mais a perceção de que os órgãos tinham de trabalhar em conjunto. 
P.: A Assembleia e o Conselho Geral funcionavam, de facto, e funciona, neste caso o 
Conselho Geral, como um órgão de administração, de direção estratégica? 
Eu penso que sim. Vamos lá ver, depende das pessoas que lá estão. Mas penso que 
sim que o Conselho Geral... 
P.: Têm consciência de que ele é um órgão de administração da escola? 
Sim, acho que tem a consciência disso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 17 62 há os Conselhos Gerais que têm a mania da reunite aguda, reúnem por tudo e por 
nada, o quererem-se meter em campos que não são os deles, que é isso os grandes 
problemas que as escolas têm, provocados por aqueles que eu considero que são os 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

2008\05.01.02 O Conselho 
Geral\05.01.02.02 O papel do 
órgão\Por vezes funciona como 
um contrapoder 

gajos frustrados, que não conseguem chegar a diretores, nem a ficar à frente da casa e, 
então, usam o Conselho Geral, para depois virem fazer a vida negra a quem está, 
legitimamente, a dirigir a escola 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\A maior 
parte das pessoas nem se 
apercebeu do processo 

Delta 24 58 Como não houve a participação direta da grande maioria, foi preciso eu pagar um café 
para que as pessoas se apercebessem que tinha havido a eleição da Diretora. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\A 
nomeação pelo Conselho Geral ou 
pela tutela era preferível 

Delta 55 51 No meu parecer pessoal, eu acho o 75 é um bom documento de gestão, mas acho que 
deve ser corrigido na parte da eleição do Diretor. Vejo com tão bons olhos, a 
possibilidade de ser uma nomeação depois de uma análise e de uma decisão 
fundamentada do Conselho Geral, como de ser a tutela a nomear, como acontece em 
alguns países, o Diretor regional ou a tutela, nomeia o Diretor.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento 
concursal\Concordância com a 
escolha pelo Conselho Geral 

Delta 01 56 não é por sufrágio direto. 
Está bem, pronto, tudo bem, mas também as leis do nosso país não são todas por 
referendo, são aprovadas pelos representantes que lá pusemos. Nós aqui no Conselho 
Geral, quem é? São os representantes dos funcionários que foram eleitos entre os 
funcionários por listas, são os  representantes dos professores que foram eleitos por 
listas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 

Delta 14 75 Esta questão do concurso é mais atual, é mais moderno, não há que ter medo das 
situações. 
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procedimento 
concursal\Concordância com a 
escolha pelo Conselho Geral 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento 
concursal\Concordância com a 
escolha pelo Conselho Geral 

Delta 19 68 Eu concordo um pouco com o modelo de designação, seja diretor ou seja conselho 
executivo, isso agora não importa, o modelo anterior nesse aspeto estava gasto. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento 
concursal\Concordância com a 
escolha pelo Conselho Geral 

Delta 56 62 o facto de ser eleita pelos pares, as pessoas conhecem-nos melhores, não é, mas 
também penso que o facto de haver a possibilidade de haver elementos exteriores à 
escola, dá a possibilidade de participar e de validar ou não a pessoa que está a gerir. Eu 
acho que para o Agrupamento, numa lógica de Agrupamento, é uma mais-valia, sem 
dúvida porque nós estamos, somos uma entidade pública, o estado é que nos paga e 
nós temos de prestar contas do  papel que estamos a fazer. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento 
concursal\Concordância com a 
escolha pelo Conselho Geral\É um 
processo democrático 

Delta 09 68 O 75 não deixa de ser democrático porque os que estão no Conselho Geral foram 
eleitos pelos professores, os funcionários são eleitos pelos funcionários, os pais são 
eleitos pelos pais e os da Câmara são indicados pela autarquia, que foi eleita pelo povo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 

Delta 37 37 as pessoas mais de extrema esquerda vão-me dizer que isso é pouca democracia, mas 
não tem nada a ver porque as pessoas, os diretores são eleitos democraticamente. Bem 
sei que não há uma representação maciça dos professores, mas há os seus 
representantes, os dos pais, dos funcionários, da autarquia e outros. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

procedimento 
concursal\Concordância com a 
escolha pelo Conselho Geral\É um 
processo democrático 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo é um passo intermédio 
para a nomeação 

Delta 28 52 Acho é que o 75 pretendeu ser uma ponte e eu, sinceramente, não tenho tendência, não 
gosto de fazer de pilar. Ter um pé numa margem, que é a margem da nomeação, e ter o 
pé na outra margem, que é a margem da eleição, não me convence. (...) O 75 é, como 
dizem os franceses, um michement,  é o estar a meio do caminho para passar de uma 
eleição para uma nomeação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo é um passo intermédio 
para a nomeação 

Delta 28 53 aquilo não pode ser nomeação porque a Lei de Bases do Sistema Educativo não o 
permite, Esta é a minha convicção. Na primeira oportunidade há de ser. Agora quando é 
que a primeira oportunidade vai surgir não sei, mas que vai surgir vai. Porquê? Porque 
se a gente analisar, esta é uma tendência que está presente, quer no PS, quer no PSD. 
Não estou a dizer que todos estejam de acordo, mas está presente. Se houver dúvidas 
basta ver o projeto de diploma que o PSD também já apresentou sobre gestão escolar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Concurso 
e eleição são realidades 
incompatíveis 

Delta 02 87 se calhar não joga, não é? (...) Quer dizer, repare, não sei se joga bem. Não, acho que 
num concurso público não pode haver uma eleição, quer dizer, assim falando 
genericamente. Não, não. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 

Delta 02 88 era uma comissão especializada que faz uma letra daquilo e reporta ao Conselho Geral, 
e depois as pessoas votam. Agora, pode-me dizer assim: “O voto não tem nada a ver 
com o projeto”. Por exemplo vamos dizer assim: “Há um conjunto de gente que quer 
votar naquele e você já perdeu.” Eu (...) acho que é possível. 
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Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Concurso 
e eleição são realidades 
incompatíveis 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Concurso 
e eleição são realidades 
incompatíveis 

Delta 02 89 na altura houve muita gente que dizia, lembro-me de ter lido, que dizia que o concurso 
que depois era uma eleição, houve críticas na altura, mas quer dizer...  Mas parece-me 
que não joga com concurso público, porque no concurso público não há eleição. 
Portanto, há concurso público até um determinado momento, e depois há uma escolha 
que é feita de uma determinada forma.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Concurso 
e eleição são realidades 
incompatíveis 

Delta 11 70 há aí uma contradição, isso é verdade. O facto de a eleição ser feita com base num 
projeto de intervenção, sobre o qual depois é produzido um relatório e depois há uma 
votação secreta, a coisa pode ser macabra. Isso é um problema, eu não tinha pensado 
assim, dessa forma e nas consequências disso  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Concurso 
e eleição são realidades 
incompatíveis 

Delta 15 51 Quando a ministra pediu o nosso parecer sobre o 75, uma das coisas que eu não 
gostava, nem gosto, é que o diretor não é eleito nem nomeado; é assim uma coisa, um 
meio termo. Não gosto de pensar que faço o projeto de intervenção, o curriculum, o 
Conselho Geral faz uma comissão para analisar aquilo tudo, leva ao Conselho geral 
mas depois cada um pode votar em quem lhe apetecer. E pior, a pessoa que se 
candidata não pode perguntar em que é que se basearam para... Isso não cabe na 
cabeça de ninguém. A ministra lá disse que tinha de ser assim porque se não tinha de 
mudar o Estatuto. Então que mudasse o Estatuto. (...) Por causa disso pensei muito se 
me havia de candidatar, mas depois pensei em tudo o que ia deixar, o contrato de 
autonomia e tudo o resto e lá fui, mas não foi de muito boa vontade. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Concurso 
e eleição são realidades 
incompatíveis 

Delta 23 71 é uma eleição um bocado esquisita 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Concurso 
e eleição são realidades 
incompatíveis 

Delta 29 64 há um grande conflito, no meu entendimento, e que deram origem em alguma escolas a  
problemas na eleição do diretor é que nós estamos perante duas realidades 
incompatíveis, ou seja, o processo concursal aliado a uma eleição. Isto aqui há uma 
contradição, isto é inconciliável. Repara, tu fazes um concurso, tens ponderações a 
nível dos critérios dos itens que consideram para a tua candidatura, que depois dá um 
somatória que dá X. Agora, aquela comissão que até aprecia as candidaturas pode 
fazer muitos relatórios, lindos relatórios, altamente substantivos em relação à matéria 
que lá está, em relação às candidaturas e aos projetos, mas com o processo de eleição 
por voto secreto tudo se pode fazer. É esta situação que tem de ser resolvida. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Discordo 
deste modo de eleição 

Delta 08 77 A ideia que temos de uma liderança forte ser algo decorrente duma não eleição é um 
mau princípio democrático. 
P.: Mas a eleição manteve-se, os diretores são eleitos. 
A eleição manteve-se mas o colégio alterou-se significativamente, não é. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Discordo 

Delta 08 78 Eu penso que a liderança forte tem que ser alguma coisa que radica em dois vetores 
fundamentais: um que é o da exigência face ao desempenho e essa exigência pode ser 
determinada por ações inspetivas que o Ministério da Educação tem de levar a cabo 
para monitorizar permanentemente o trabalho da gestão da escola. E penso que a 
questão da democratização da vida na escola é uma questão importante, porque senão 
estamos a pôr em causa o paradigma, que é o paradigma da nossa sociedade toda. Isto 
é, será que é preferível o Presidente da República eleito por um colégio eleitoral como 
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deste modo de eleição acontece em muitos países, um colégio eleitoral da Assembleia da República, eu penso 
que não. Penso que a situação de nós nos vermos refletidos pessoalmente naqueles 
que nos dirigem é importante.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Discordo 
deste modo de eleição 

Delta 19 69 De um modo geral concordo com o processo embora discorde com a eleição no seio do 
Conselho Geral. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Discordo 
deste modo de eleição 

Delta 52 51 Havia uma eleição democrática, contava-se com toda a gente e isso deixou de haver, 
passou a ser por um grupo de pessoas que elege o Diretor e esse grupo de pessoas 
pode ser influenciado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

Delta 02 90 Dizem que na província que as autarquias se coligaram com... Desculpem lá, tiveram 
que os professores e os pais estarem todos de acordo e não acredito que nenhum pai 
escolha um Diretor porque ele é de A, B ou C e não tem qualidades nenhumas para ser 
Diretor de uma escola. Quer dizer, pode acontecer mas não me parece que seja muito 
normal. Portanto, eu acho que isso foi um bocadinho para temperar exatamente 
dinâmicas que às vezes se pudessem criar. Não sei se foi nem se não, é um processo 
um bocado misto, não é? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 

Delta 07 71 o Conselho Geral (...) é um órgão muito vulnerável. Vulnerável a diferentes poderes, a 
diferentes sensibilidades e sensibilidades que vão mesmo até às questões partidárias. 
Já estou a ultrapassar as políticas porque essas estão presentes em todos os atos da 
nossa vida, mas vão até aí. Portanto esta vulnerabilidade a que o Conselho Geral está 
sujeito é extremamente perigosa. 
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modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

Delta 17 63 Eu não acredito, aqui para nós, nesta forma de também de eleger o Diretor. (...) Pois, 
repare, há aqui qualquer coisa que também não está bem, e é uma coisa que pode ser 
viciada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

Delta 17 64 esse processo, estamos a falar agora do processo de... eu chamei-lhe eleição, portanto, 
de escolha, de seleção do candidato. Isto pode-se prestar também a muita coisa, acho 
que não é tão linear. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

Delta 17 65 em termos de seleção, se for eu e o doutor a nos candidatarmos, se o doutor tivesse 
uma base de apoio dentro desse Conselho Geral, superior à minha, o meu amigo (...) 
ganhava. (...) Isto [(ter, por exemplo, um currículo inferior e ganhar)] (...) passou-se em 
nalgumas escolas. Portanto, o que quer dizer que não é puro. A nível dos grandes 
centros isto não se faz sentir muito... A nível da província isto sente-se, porque as 
pessoas conhecem-se, há os partidos no meio disso tudo, pronto, há ali uma série de 
coisinhas que a mim não me agrada. Eu acho que este processo também pode vir a 
politizar as escolas, e acho que não é bom. Acho que não é bom. Quem gere as escolas 
tem que ser acima de tudo isento, porque o objetivo não é servir o partido A ou o partido 
B, ou estar a fazer olhinhos bonitos à tutela ou à própria junta de freguesia. Não pode 
ser assim porque as coisas mudam e a escola fica, nós temos que respeitar, porque os 
nossos clientes, tem aqui clientes de todas as cores, não é? Não vamos agora pensar 
que só saiu uma linha. Portanto, isto será a parte onde o modelo vai partir. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 32 37 Eu continuo a achar que a eleição de um diretor por um Conselho Geral é uma situação 
que facilmente é manipulável. (...) Tudo depende da forma como se controla a 
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DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

composição do Conselho Geral antes. (...) Quando há a formação das listas para o 
Conselho Geral, das eleições dos elementos do Conselho Geral, se a situação foi 
controlada, quem conseguir controlar isso, a seguir és escolhido. 
P.: Então porque é que o diretor tem que apresentar um projeto de intervenção, um 
currículo e porque há uma entrevista? Isso não tem peso nenhum na escolha do diretor? 
Não.  Depois o voto é secreto. 
P.: Então, nada passa de uma eleição? 
Pura e simples. 
P.: Está a querer-me dizer que o projeto de intervenção, o currículo e a entrevista 
podem não ter importância rigorosamente nenhuma? 
Sim. 
P.:  Ou seja, o candidato que tem melhor projeto de intervenção, o melhor currículo e a 
melhor entrevista pode perder? 
Pode e há muitos que perderam. 
P.: Então, é uma eleição do ponto de vista democrático... 
Tem muito pouco de democrático. Por isso é que estava a dizer, desde que controlem a 
eleição dos alunos, a eleição dos funcionários, a eleição dos professores. Ou seja, 
quem conseguir controlar essas eleições, é escolhido como diretor. Aliás aconteceu isso 
em vários. O Delta 55 perdeu as primeiras eleições na escola dele, porque não 
controlou coisa nenhuma. E quando deu por ela... E só conseguiu anular tudo porque 
havia ali um vício processual. É o que ele diz: “Eu nem dei por ela, eu deixei as coisas 
correrem naturalmente.” Quando ele deu por ela já mais de metade do Conselho Geral 
estava preparado para escolher outra pessoa que não ele. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

Delta 34 52 O que não tem sentido é ser entrevistada por pais e, na altura, por pessoas que não têm 
nada a ver com a escola, que não sabem o que é uma escola e nos põem problemas 
que se vê mesmo que não sabem o que é uma escola, Mas, no entanto, têm ali o poder 
para decidir se vai você ou outro. 
P.: Mas, no entanto, passou a ser um processo concursal em que um candidato tem de 
apresentar um currículo, um projeto de intervenção... 
Tem, mas depois é por votação. 
P.: Então isso não serve de nada? 
Claro, porque é assim: você pode apresentar essa coisas todas, qualquer um pode 
apresentar desde que tenha experiência, desde que tenha o curso, desde que não sei 
quê, mas depois aquilo vai a votos. 
P.: Está a querer dizer-me que tudo se resume a uma eleição por um corpo de eleitores 
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mais reduzido. 
Exatamente. É o que acontece, está a ver? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

Delta 34 53 o Diretor está cada vez mais limitado.  
P.: Quais são essas limitações? 
Primeiro, tem de ir sempre ao Conselho Geral e no Conselho Geral está uma panóplia 
de pessoas que, por vezes, não têm nada a ver com a escola. Basta alguém manipular. 
Bem sei que isso pode acontecer em qualquer Assembleia, para aquilo dar exatamente 
ao contrário daquilo que se pretende. 
P.: E no Conselho Geral sente-se mais peso de quem? Dos pais, dos professores, da 
autarquia. 
É das pessoas que estão fora da escola porque estão em maioria em relação aos que 
estão dentro da escola, percebe? Ou as pessoas fazem uma estratégia aquando da 
eleição do Conselho Geral, que em princípio não devia ser assim, porque devia ser um 
órgão que devia ser isento. Devia controlar, porque tem sempre de se controlar porque 
o poder político está longe, e nós sabemos que cada escola é uma escola, mas depois o 
que acontece é que há ali manipulações e, digo-lhe, eu senti muito essas manipulações. 
Por acaso correu tudo bem porque acabei por ser eleita, mas de uma forma que quer 
dizer... 
P.: De uma forma que não gostou, pelos vistos. 
Que não gostei. Fui sujeita a uma entrevista que não lembra a ninguém, com perguntas 
que não lembram a ninguém. Quando você vai concorrer a um lugar e está sujeito a 
uma entrevista sabe que quem o vai entrevistar em princípio tem conhecimento do lugar 
que vai ser ocupado e é uma pessoa que terá mais experiência que você. Ali é 
exatamente o contrário. As pessoas que o vão entrevistar não têm experiência nenhuma 
do órgão, nem sabem como é que aquilo funciona. Uma coisa é achar que sabe como é 
que aquilo funciona, outra coisa é ter passado por lá, não é? E, portanto, é isso que 
acontece. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 

Delta 35 43 Agora não, é uma eleição que por vezes pode ser uma eleição política e eu tenho medo 
de eleições para um cargo de uma escola como uma eleição política. É a minha opinião, 
mas eu não sou político. 
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processo facilmente manipulável 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

Delta 52 52 Acho que pode haver a manipulação, a politização de muita coisa e é importante, 
portanto as pessoas estarem despertas para isso. Havia uma eleição democrática, 
contava-se com toda a gente e isso deixou de haver, passou a ser por um grupo de 
pessoas que elege o Diretor e esse grupo de pessoas pode ser influenciado.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\É um 
processo facilmente manipulável 

Delta 55 52 De facto uma pessoa pode ter um projeto brilhante e, por exemplo, há situações no 
país, não foi o nosso caso concreto, mas há situações no país em que a autarquia tem o 
poder na opção das escolas. Há casos em que o presidente da Câmara é presidente do 
Conselho Geral Transitório e depois dão subsídios às Associação de Pais e às 
organizações que são cooptadas, os professores estão em minoria, muitos dos 
funcionários são da Câmara, são Agrupamentos que a Câmara financia. É muito fácil, a 
Câmara ter a maioria dos votos e dizer: “Nós queremos que ganhe aquele e ele não 
precisar de apresentar  um projeto em condições, porque sabe que já ganhou. Isto leva 
a um lógica  em que não vale a pena de desenvolver grandes projetos com grandes 
ideias, porque não adianta nada, a situação já está decidida e não vale a pena perder 
tempo com grandes projetos de intervenção e propostas de mudança. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 01 57 Não passou duma eleição 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 

Delta 03 59 Eu vou dar-lhe o meu exemplo e não sei se vou já responder-lhe. É assim, aqui no 
Agrupamento, com esta comunidade, com as pessoas que estão no Conselho Geral, 
com os pais, com esta autarquia, podia vir o documento mais bonito que aparecesse aí 
e eu ter o documento mais inócuo, mas era eu que ia ser eleita pelo Conselho Geral.  
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procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 03 60 Em alguns sítios assim é.. (...) Em alguns sítios, noutros isso não aconteceu. E é assim 
no concelho houve sete casos, nós somos cinco Agrupamentos e duas secundarias, e 
aconteceu haver um Agrupamento onde o que chegou de fora, o que não era conhecido 
de quase ninguém, a não ser da mulher dele que era professora na escola, mas 
também se assim não fosse ele tinha dificuldade em fazer um projeto. Bem, o projeto 
dele era bonito e adequado, apresentou um bom documento. Não conheço o do 
presidente que estava, mas também ouvi dizer que não ficava atrás dele, e conhecia 
melhor a organização. Só que geraram-se alguns anticorpos contra o presidente que 
estava e preferiram jogar, mesmo os próprios professores da escola, preferiram jogar no 
escuro. (...) E não interessava  mais nada. Claro que no final há um relatório e eu soube, 
através de pessoas que estiveram lá no processo, que o relatório de apreciação do 
documento de candidatura, dizia que o projeto de intervenção daquele senhor tinha 
potencialidades como o outro. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 09 69 o procedimento concursal existe e não existe, porque não adianta ter melhor currículo 
ou não; o que vale é o voto. Se alguém quiser fazer tendência, é claro que é possível 
fazer, mas isso também acontecia no outro modo também, com o 115, não vejo que não 
pudesse acontecer. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 09 70 Há a obrigatoriedade de apresentar um plano, houve uma entrevista. 
P.: Mas disse-me que isso pode não servir para nada. 
Pode. 
P.: Ou seja, pode-se ter o melhor currículo, a melhor entrevista, o melhor projeto e não 
ser escolhido. 
Pode, exatamente, mas isso também acontecia antes. Eleito pelos professores e pelos 
funcionários... 
P.: Podia não ser a pessoa com mais capacidades? 
Podia não ser, claro. Não havia nada que impedisse isso.  
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 09 71 Eu acho também que a questão da eleição atual foi um modo de dizer que continuava a 
democracia e de impedir as reclamações. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 10 65 Em consciência eu só conseguiria exerce o cargo se soubesse que tinha apresentado 
um bom projeto e acredito que, independentemente das relações que tenho com os 
vários parceiros que eles acreditaram no meu projeto. Agora, é verdade que isso não é 
preciso para nada, eu podia apresentar quatro linhas escritas à mão num papel e ser 
diretor e aí é que está o erro. As pessoas podem ser diretores sem terem de provar 
nada e isso é um erro tremendo.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 19 70 Mas significa isso, então, que a eleição dos diretores não foi um verdadeiro concurso 
público? 
Não, ou era concurso ou eleição, porque candidatava-se quem tinha os requisitos para 
isso, mas depois uma eleição? Mas em que ficamos? 
P.: Sim, mas e depois era feita uma eleição? 
Houve. Mas nunca podia deixar de ser, de acordo com a lei, dentro do conselho geral 
tem que se fazer uma entrevista, tudo isso… 
P.: Não percebi as suas palavras, estava a dizer-me que na eleição acabou por haver 
uma influência de determinados critérios políticos, ou outros, mas estamos num 
concurso público que deve ser sujeito a determinado tipo de regras… 
Mas o concurso para aqui não contou nada. 
P.: Portanto resumiu-se a uma eleição. 
Foi só uma eleição. Então repare, eu faço o meu projeto de candidatura, o outro faz o 
dele e o outro fez outro; candidatamo-nos, vamos a uma entrevista e uma comissão faz 
um apanhado, tudo bem. Mas quando as pessoas, por fim, vão para a eleição, por voto 
secreto, querem lá saber qual é o projeto melhor ou não, votam em quem querem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 20 72 Eu penso que os projetos acabam por não ter qualquer importância. (...) Tudo se 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

resume a uma eleição e no futuro a uma eleição político-partidária. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 21 57 tende que, na prática este processo não é um procedimento concursal e que não passa 
de uma eleição feita por um reduzido número de pessoas? É isso que me quer dizer? 
Sim, acho que sim, é isso. 
P.: Então, a existência de um curriculum vitae e de um projeto de intervenção, acaba por 
não ter grande importância? 
Sim, julgo que sim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 27 51 não pode ser aquela farsa daquela eleição que está subjacente. (...) Aquilo é uma 
autêntica farsa, porque... Veja o que aconteceu aqui na escola do lado. Há um 
candidato que é mestre em Educação, é da área da gestão, um professor titular, que 
está no conselho executivo há vinte anos, uma pessoa que escreveu um livro, que 
participou em colóquios, que sabe de gestão da escola. Há outro que é licenciado, que 
não faz parte do quadro da escola, que não conhece o meio, que não tem tantos anos 
de gestão, não tem tanta experiência, que nunca escreveu um livro. Como é, em que é 
que ficamos? 
P.: Será que o projeto de intervenção do outro não era tão bom como o deste? 
Eu, por acaso, conheço os dois e também é muito subjetivo e não posso invocar isso. 
Mas quando dizem lá que a comissão tem de, não é emitir um juízo de valor, mas é 
dizer que este tem condições de ser e há ali uma distinção entre candidatos que, 
depois, na calada da noite, votam as pessoas em quem querem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 

Delta 27 52 há aqui um conflito entre os princípios de um concurso público, assente numa entrevista 
e num projeto de intervenção e uma eleição? Ou seja, que apesar da qualidade, tudo se 
resume a uma eleição? 
É exatamente isso, eu até acho que não é preciso projeto nenhum. 
P.: Basta a eleição? 
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procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Basta a eleição, dizer duas tretas, tudo uma farsa, uma mentira, sem conhecer nenhum 
autor da administração ou da gestão, não conhece nada, mas conhece os meandros, 
conhece as pessoa que vão participar no ato eleitoral. Prometem isto, prometem aquilo. 
P.: Portanto, na prática tudo se resume a um ato eleitoral, ainda por cima com um 
número reduzido de votantes. 
Exatamente, é exatamente isso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 28 54 aquela fantochada que é o processo concursal. Sim, porque é uma fantochada. 
P.: E porque é uma fantochada? 
Porque não serve para nada. Não serve para nada. Já no passado a apresentação de 
candidaturas tinha requisitos e alguém via se alguém tinha requisitos ou não. Aquelas 
entrevistas, aqueles currículos, aquelas coisas todas são uma fantochada porque não 
influenciam em nada, a não ser aqueles que são feridos de inelegibilidade, mas 
qualquer pessoa faz isso. 
P.: O que me está a dizer é que as pessoas do Conselho Geral fazem o que muito bem 
entenderem? 
Fazem, claro. 
P.: Então podem não ter nada em conta, nem o currículo, nem o projeto de intervenção, 
nem a entrevista? 
Claro que podem. Aquilo é um ato eleitoral, não passa de um ato eleitoral. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 28 55 Passar para um concurso restrito que de concurso não tem anda, a não ser o nome, 
porque o que se faz, de facto, o que conta, é ver se a pessoa preenche os requisitos. 
Qualquer chefe de secretaria faz isso. As entrevistas?... A apresentação do projeto já 
antigamente era preciso apresentar, a gente esquece-se sempre disso, apesar de 
depois não servir para nada, não tinha efeitos nenhuns, mas hoje também não tem. A 
pessoa vota e no silêncio do voto, que é secreto, cada um vota como quer. Portanto isto 
é uma fantochada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 

Delta 28 56 Um concurso tem normas, é o código do procedimento administrativo que o rege. 
P.: Ou seja, na prática não é um verdadeiro concurso. 
Não é concurso nenhum. De concurso não tem nada, só tem o nome. Aliás até diz que é 
um procedimento concursal, ou seja, uma coisa que se parece com um concurso. 
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modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 31 53 Porque eu não gostei do processo de eleição para diretor. Para já, o 75 tem ali várias 
ambiguidades, se fosse uma análise curricular, eu não tinha problemas nenhuns. (...) Se 
fosse um concurso público eu não tinha problemas nenhuns, mas aquilo tornou-se numa 
arena política e não passa de uma eleição não objetiva, porque, de facto, não pode ser 
objetivo. As pessoas podem analisar o curriculum, dizer que sim, que aquele é que é o 
melhor, mas depois podem inverter o sentido de voto. Eu preferia ser eleita pelos meus 
pares. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 34 54 no entanto, passou a ser um processo concursal em que um candidato tem de 
apresentar um currículo, um projeto de intervenção... 
Tem, mas depois é por votação. 
P.: Então isso não serve de nada? 
Claro, porque é assim: você pode apresentar essa coisas todas, qualquer um pode 
apresentar desde que tenha experiência, desde que tenha o curso, desde que não sei 
quê, mas depois aquilo vai a votos. 
P.: Está a querer dizer-me que tudo se resume a uma eleição por um corpo de eleitores 
mais reduzido. 
Exatamente. É o que acontece, está a ver? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 36 36 É muito complexo, devo dizer-lhe que o processo de eleição, puro e duro, tem a grande 
vantagem de as diversas entidades que votam, os diversos corpos, escolherem eles 
diretamente, quem querem. Este modelo, é um modelo parlamentar, se quiser, em que 
os diversos corpos elegem o seu parlamento e depois esse micro-parlamento elege 
depois. Acaba por ser uma eleição porque depois é por votos na mesma. 
P.: Ou seja, na prática não há concurso? 
Está a minha candidatura, está a sua, está a do outro e quer dizer, é um concurso no 
sentido das candidaturas, mas... 
P.: Sim?... Que depois não chega ao fim? 
Mas depois das candidaturas, o concurso é no sentido de que a minha candidatura e a 
sua são ambas válidas. Ok, valide-se. 
P.: Mas pode acontecer que a minha é muito pior que a sua e no entanto votam em 
mim? 
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Pode, exatamente. Depois em termos finais, não é tão relevante quanto isso o conteúdo 
da minha candidatura ou o conteúdo da sua candidatura. Acabam por ser mais 
relevantes outros fatores. 
P.: Ou seja, na prática transforma-se num processo de eleição? 
Transforma-se num processo de eleição. 
P.: Onde, então, a vantagem poderá ser, eventualmente, não ser uma eleição feita pelos 
professores? 
Mas ser uma eleição feita por professores, funcionários e restantes, só que... ah 
P.: Por esse tal parlamento, digamos.  
Por esse tal parlamento. Depois tem aqui uma uma outra questão ligeiramente perversa 
que é... os professores, os funcionários, sobretudo professores e funcionários, só se 
aperceberam da importância do Conselho Geral Transitório, quando se pôs a questão 
de: “Vai haver eleição para um Diretor.”  e aí é que: “É pá, espera aí, afinal isto é mesmo 
importante” porque quando for o momento da eleição de quem é que vai para o 
Conselho? 
P.: Mais um problema. 
 É mais um problema: “Quem é que nós vamos eleger para ali?”. E posso dizer-lhe, por 
exemplo, que quando foi da eleição do Conselho Geral Transitório, aqui os colegas “É 
pá, não te importas, é pá, anda lá para a lista, vá lá, vem aqui para a lista”. Isto no que 
diz respeito a professores e no que diz respeito a funcionários. Quando se passou do 
Conselho Geral Transitório, para o Conselho Geral definitivo, a coisa foi completamente 
diferente. Porquê? Porque foi em sede do Conselho Geral Transitório que houve o 
processo de eleição do Diretor. Então passou-se essa fase, percebeu-se o que é que 
estava ali em jogo, que afinal não era, apenas e só um órgão pronto que está ali, tipo a 
anterior Assembleia, que está para lá. Mas percebeu-se, atenção, este é o órgão que 
vai definir quem é que vem a seguir. E quando passamos para o Conselho Geral as 
coisas mudaram de forma significativa: muito maior preocupação na movimentação dos 
professores, muito maior preocupação na movimentação dos funcionários, na 
movimentação dos alunos. Ou seja, também não houve um processo de aprendizagem 
e isto acabou por ser uma aprendizagem em cima do acontecimento, que nalguns casos 
acabou por favorecer quem estava, noutros casos acabou por prejudicar quem estava. 
Podemos dizer que se fossem eleições também assim seria, mas não é bem a mesma 
coisa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 47 43 Só que acho que o Conselho Geral é muito limitado, não representa muito nem a 
comunidade. Estão lá os elementos da autarquia, é verdade, e os elementos da 
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DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

autarquia que lá estão são os que se sentem mais envolvidos, como estão em todas as 
escolas. Agora os pais e os outros representantes acabam por estar ali um 
bocadinho...[de corpo presente,] é muito fraco. Não se sentem ali como uma verdadeira 
estrutura, como é nos Estados Unidos, com poder, em que aquela gente escolhe o 
Diretor e escolhe os professores. Aquilo não é nada disso. E depois, quer dizer, não 
havendo essa dinâmica e eles terem uma responsabilidade tão grande para decidir 
quem é o diretor da escola... Não é que eu tenha tido alguns problemas aqui no meu 
caso pessoal porque fui a única candidatura e até fui eleito por unanimidade. Não é 
esse o problema. É uma questão de princípio. Não me agrada isto. Depois, quer dizer, 
tu repara, o Diretor tem de ser um gestor profissionalizado, que tem de ter tido alguma 
formação, mas a verdade é que tens ali candidaturas... Depois tens um grupo que vai 
analisar as candidaturas, um grupo de trabalho do Conselho Geral, mas esse grupo 
pode propor: “Este é o candidato que nós vemos mais qualificado.” E, no entanto, o 
Conselho Geral pode decidir em contrário, que é o candidato menos qualificado a 
desempenhar as funções e não há nada, nenhum critério. 
P.: Bem, então há um projeto de intervenção, um currículo, uma entrevista e estás-me a 
dizer que o resultado disto tudo... 
Pode não valer nada, não vale nada. 
P.: Então isso, no fundo, não passa de uma eleição? 
É uma eleição. 
P.: Por um corpo reduzido de pessoas. 
Exatamente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 53 38 Apesar de ser um concurso, é uma eleição, basicamente. Como também sabe, há um 
projeto de intervenção que é apresentado e depois há uma comissão que os analisa, 
mas vamos supor que há dois candidatos e a comissão diz que um dos candidatos diz 
que um tem um ótimo projeto e um ótimo projeto. Depois há uma votação secreta e se o 
outro for o mais votado não serve de nada o projeto e o currículo. (...) Aliás eu acho que 
isto é única e simplesmente um ato eleitoral. A única coisa que acontece é que se tem 
de reunir requisitos para se ir à eleição. Repare, o meu projeto pode ser uma nulidade e 
apropria comissão reconhecer isso, mas se no universo do Conselho Geral eu conseguir 
convencer, sabe-se lá como, eu conseguir convencer cinquenta por cento mais um, eu 
estou completamente despreocupado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 55 53 Qual é o mal do 75? O 75 vem numa lógica de maior responsabilidade, portanto há um 
Conselho Geral que vai nomear um Diretor através de um processo concursal. Quando 
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DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

há, na minha opinião, um processo concursal em que várias pessoas concorrem a um 
lugar e apresentam um projeto e esses projetos são analisados, a decisão desse órgão 
nunca deve ser através de uma eleição, mas deve ser através de uma decisão 
fundamentada. (...) Que não é. Essa é a grande debilidade, na minha opinião, do 
processo do 75. (...) Há uma eleição, com voto secreto, e pode ser eleita a pessoa que 
apresentou o pior projeto, ou seja, não leva a que haja uma análise dos projetos de 
intervenção, das caraterísitcas da pessoa, do currículo da pessoa (...), do impacto da 
entrevista, da apresentação ao próprio grupo. (...) E o que é o melhor projeto? É isto, 
isto e isto, que os outros não têm, portanto, haver uma hierarquia em termos da 
proposta de intervenção e não o que pode ser um interesse político.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Não 
passa de uma eleição 

Delta 57 53 A única diferença está, efetivamente, em que o diretor não é uma figura 
democraticamente eleita, é um indivíduo que é selecionado de acordo com princípios, 
só Deus sabe como. 
P.: Mas há um processo concursal, ou não? 
Um processo concursal? Aquilo é uma miscelânea. 
P.: Porquê?  
Por uma razão muito simples: apresenta-se um plano de intervenção...  
P.: E apresenta um currículo também. 
Sim, o plano de intervenção é analisado, vai lá defender a sua dama, aquilo que se 
propõe fazer e dar explicações. Tudo bem, devia estar automaticamente selecionado 
por aquilo que  diz ir fazer. Não, depois disso ainda vai ser eleito. 
P.: Está a querer dizer-me que a eleição pode deturpar tudo? 
Ah pois pode. 
P.: Ou seja, a pessoa pode ter um projeto de intervenção ótimo, um currículo 
espetacular, uma entrevista magnífica e não ser a escolhida? 
Ah pois pode. Ao nível dos conselhos das escolas foi um dos assuntos pelo qual nos 
debatemos. Ali havia um processo eleitoral e concursal tudo à mistura, porque 
efetivamente existe, não é? 
P.: Então não passa de uma eleição? 
O certo é que as cabeças contam. E no final a decisão é tomada por eleição. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 

Delta 11 71 talvez os critérios devessem ser mais objetivos. Mas isso também se ultrapassa se 
todas as pessoas tiverem um conhecimento profundo sobre o projeto de cada pessoa, 
uma coisa que não acontece. Se é uma comissão que faz o relatório, eu posso dar-lhe 
mais ênfase aqui e menos ali e iludir as pessoas. (...) É uma questão de regras para o 
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Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Este 
modelo tem debilidades\Os 
critérios de seleção deviam ser 
mais objetivos 

concurso público 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento 
concursal\Legitimidade continua a 
haver 

Delta 45 53 Havia alguma diferença entre ter sido eleita por sufrágio direto e ter agora sido eleita por 
um conselho geral transitório? Vê alguma perda de legitimidade? 
Não, não vejo nada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento 
concursal\Legitimidade é pouca 

Delta 47 44 O que me incomodou, de facto, foi a eleição a partir do Conselho Geral por tudo aquilo 
que já te disse. Por exemplo, aqui na escola do lado aquilo ficou empatado e depois 
andaram quase a comprar os votos das pessoas para desempatar aquilo, uma 
confusão. Tinha que ser um concurso em que os mais capazes ficassem. Isso é que era 
justo. O Diretor até se sente um bocadinho pouco legitimado porque, por um lado não 
estás legitimado pela escola porque não tiveste um sufrágio direto e, por outro lado, 
também não estás legitimado pela tutela porque não foi a tutela que te lá pôs. Estás 
legitimado por quem? É assim uma coisa cinzenta. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Preferia o 
concurso público 

Delta 07 72 Concordavas mais com um concurso público? 
Concordava. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 

Delta 47 45 Eu preferia que houvesse um concurso público. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

808 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

procedimento concursal\Preferia o 
concurso público 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.01. O 
procedimento concursal\Preferia o 
concurso público 

Delta 47 46 Na minha opinião pessoal seria gestão por concurso público, o Conselho Geral deveria 
ser um Conselho Municipal alargado, com outra estrutura que não é a que tem 
atualmente, onde, de facto, as forças vivas da região tivessem representadas e onde o 
concurso público fosse analisado por eles. Bem sei que nos grande centros talvez fosse 
mais difícil, mas aqui isso era possível. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Era pouco democrático 

Delta 39 54 eu também não vejo qual é a democracia de, numa escola, cem professores, elegerem 
um Diretor e só vinte pais e dois funcionários elegerem, essa democracia para mim não 
o é. Eu não estou agarrado a esses pruridos do pós 25 de Abril. Acho que ainda não 
nos conseguimos ultrapassar uma série de questões que nos vêm desse período pós 
revolucionário, das experiências autogestionárias. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Estávamos reféns dos 
eleitores da escola 

Delta 09 72 Há pessoas que disseram que tinha de ser mais democrático, com a participação dos 
professores, etc. Eu não sei. Eu acho que com isso um diretor sendo eleito desse modo 
fica mais comprometido, fica mais corporativista e acaba sempre a pensar naqueles 
votos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Estávamos reféns dos 
eleitores da escola 

Delta 14 76 Eu achava que aquele processo de eleições era um bom processo mas também lhe vejo 
fraquezas porque, de uma forma ou outra, no final do mandato ficávamos sempre reféns 
dos grupos com mais influência na escola; isso acontecia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 18 52 é evidente que me vai dizer assim: “Pois, mas isso então, acabou-se a democracia na 
escola.” Mas também não sei se esta democracia era muito importante, se era de toda 
boa. Porque o facto de sermos votados pelos próprios colegas, dava de alguma forma 
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2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Estávamos reféns dos 
eleitores da escola 

alguma... como hei de dizer... dependência em relação ao (...) corpo de onde saia. (...) 
Era um jogo que andava ali e a pessoa não tinha tanta autoridade, neste caso, não 
queria chamar autoridade (...) Se calhar é mais autonomia para poder dizer: “É assim, 
acabou, ponto final.” Quer dizer, havia aqui uma promiscuidade, de certa forma, entre os 
dois lados. E a pessoa ficava ali, um bocado, sem estar muito segura de si para dizer: 
“É assim e acabou..” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Estávamos reféns dos 
eleitores da escola 

Delta 19 71 Sendo o diretor (antes Presidente do CE) eleito pelos seus pares como era até aqui, há 
um compromisso para a grande massa e se calhar é mais difícil impor uma determinada 
linha condutora do seu pensamento, especialmente se ele estiver preocupado com uma 
reeleição. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Estávamos reféns dos 
eleitores da escola 

Delta 47 47 O sufrágio direto tem os seus problemas. Isto da avaliação cria muitos amargos de boca 
e as direções das escolas acabam por estar condicionadas aí. Para ter uma avaliação 
justa... Toda a gente gosta de ser o maior, basta veres a autoavaliação. Por exemplo 
nos funcionários toda a gente é Excelente e quando o teu ponto de vista não coincide 
com o deles, fica sempre ali uma sombrinha. Portanto, acho que as direções não 
podiam estar reféns disso, sendo que no modelo anterior o Diretor continuava a fazer 
parte dos júris. (...) Eu acho que tem que haver uma descentralização, mas a nível local. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 08 79 os diretores que foram eleitos, quase todos, eram aqueles que tinham sido eleitos 
presidentes dos conselhos executivos anteriormente (...) não houve alteração nas caras, 
não é? Portanto, o que nos leva a acreditar, a mim leva-me a acreditar, que não era 
necessário criar-se uma nova filosofia de escolha, já que a escolha anterior foi a que 
serviu para a escolha consequente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 

Delta 12 65 atualmente o diretor não seja, por assim dizer, um órgão democrático porque passou a 
ser só um, deixou de haver votações. 
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anterior... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 14 77 gosto muito mais que cada escola escolha. Continuo a acreditar muito na autonomia das 
escolas e cada escola deve escolher. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 15 52 Dava-me muito prazer saber que tinha sido eleita pelos meus colegas, pelos pais, pelos 
funcionários.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 21 58 a mais honesto ser uma eleição. O processo acho que está correto, os candidatos a 
diretor deviam apresentar o seu projeto, mas penso que seria preferível fazer uma 
eleição direta e universal, não atribuir um poder tão grande ao Conselho Geral neste 
aspeto. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 22 56 eu preferia o processo eleitoral anterior, com um colégio eleitoral mais alargado, do que 
este que pode levar a algumas interferências em alguns contextos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 28 57 todo este tipo de leis tem um período de discussão pública, quem quiser participa, de 
forma pessoal ou coletiva e eu tive a oportunidade de participar de forma individual em 
que dizia, basicamente, três coisas: Se o colégio eleitoral restrito fosse uma coisa boa 
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2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

passávamos a eleger o presidente da república e os deputados por um colégio restrito. 
Qualquer Presidente da República se sentiria desonrado se fizéssemos um colégio 
universal restrito, como houve em tempos, como qualquer deputado se sentiria 
desonrado se assim fosse. Portanto, eu com este sistema sinto-me desonrado. Não é 
que não seja democrático porque a democracia é cumprir a lei e se a lei é aquela... É 
uma questão de representatividade. Perdemos imensa representatividade com a 
questão do colégio eleitoral. Depois, não vejo que haja pessoas de primeira e pessoas 
de segunda. Sou muito mais por partilhar, ainda que com vivacidade e discordância e 
pelo coletivo. O órgão de gestão colegial era um momento de partilha importante, que 
tinha unidade porque não era pelo método D’Hont, não vinha um de cada lado, era uma 
lista e portanto coesa. Não me venham cá com essa história que as pessoas também se 
zangam porque quando se zangam vão-se embora. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 28 58 um universo pequeníssimo. Quando alguém me dizia, nessa transição: “É pá, mas os 
presidentes influenciam os eleitores.” Eu disse: “Se calhar é verdade mas é muito mais 
difícil influenciar duzentas pessoas do que catorze.” Se vamos por aí...  A questão de 
fundo é que o universo eleitoral era muitíssimo maior. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 34 55 Com a eleição do Diretor. Eu não concordo. 
P.: Acha que devia ser como ocorria anteriormente? 
Sim, por sufrágio direto. Eu tinha uma opinião contrária, mas depois do que passei acho 
que tem mesmo de ser assim. O que não tem sentido é ser entrevistada por pais e, na 
altura, por pessoas que não têm nada a ver com a escola, que não sabem o que é uma 
escola e nos põem problemas que se vê mesmo que não sabem o que é uma escola, 
Mas, no entanto, têm ali o poder para decidir se vai você ou outro. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 35 44 Acho que o 75/2008 devia estar assente em outro modelo de eleição porque a eleição 
do diretor, à luz da Lei de Bases continua a ser um modelo de eleição, mas é uma 
eleição dentro de um grupo restrito que é o Conselho Geral. O cargo unipessoal, o 
cargo de Diretor, não tem mais vantagens do que o órgão colegial que existia e que era 
eleito democraticamente por todos, tinha a envolvência de todos.  
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 53 39 Pessoalmente, sentia-me mais confortável quando era eleito por toda a comunidade. 
(...) Aquilo que mais me agravava era poder ser eleito pelos meus colegas e pelo 
pessoal não docente, por uma base mais alargada de pais e alunos, etc. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 54 39 Portanto preferia o regime anterior? 
Claro. 
P.: Mesmo apesar de o presidente do Conselho Executivo anteriormente ser eleito 
essencialmente pelos professores e funcionários? 
E pela comunidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior... 

Delta 57 54 Vou-lhe dizer a mesma coisa que disse no plenário do Conselho das Escolas, penso 
que ainda com a ex-Ministra da Educação: “Felizmente, ainda tive o privilégio de ser 
eleita democraticamente.” 
P.: Portanto, preferia o sufrágio direto para todos? 
Exatamente. É mais democrático. Este processo é mais tendencioso, obriga a pessoa 
que se candidata a diretor, a fazer muitos jogos de cintura, que imagino que em alguns 
casos tenham mesmo que o fazer para garantir o lugar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior...\Com maior peso da 
comunidade 

Delta 08 80 Eu prefiro o regime anterior, embora ele possa ter alguns vícios. E aí penso que deveria 
ser alargado o colégio eleitoral daqueles que não são diretamente docentes, acho que 
sim. Acho que devia haver um reajuste para que houvesse um maior equilíbrio entre os 
colégios eleitorais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 

Delta 54 40 [O peso da comunidade] poderia ser maior, digo eu, porque eu acho que tenho que 
prestar contas a quem presto o serviço. Se eu prestar o serviço ao Ministério, estou a 
prestar serviço a uma política, se eu prestar serviço à comunidade, estou a prestar 
serviço social e, na minha perspetiva, a quem nós temos que prestar contas é à 
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Diretor\05.01.03.02. O modelo 
anterior\Preferia o modelo 
anterior...\Com maior peso da 
comunidade 

comunidade a quem servimos, é essencialmente à comunidade, pais, alunos. O ser o 
professor ou o funcionário, prioritariamente, a eleger-nos, ou ter maior peso, eu penso 
que deveria ter um peso menor. Mas se nós não tivermos a confiança da equipa com a 
qual trabalhamos, nós não andamos aqui a fazer nada, porque ao termos uma almofada 
duma equipa que nos elege. Se eles elege têm obrigações na relação a nós. As 
pessoas têm tendência a ver isto ao contrário, tem tendência a dizer assim: “Vocês vão 
ser subservientes em relação ao professor e ao funcionário, porque são eleitos por 
eles.” e eu tenho uma visão um bocado diferente. A minha visão é esta: “Ah, esta equipa 
elegeu-me? Tem responsabilidades conjuntas comigo.” E foi isso sempre que eu lhes 
disse: “Vocês no momento em que me elegem, não se arrependam depois, porque à 
partida é isto o meu programa.”, porque eu sempre apresentei um programa quando me 
candidatei a eleições. Eu não disse: “Eu sou muito boazinha, eu sou muito porreira, 
elejam-me.” Não. “Há um programa, há uma missão a cumprir, há uma tarefa a 
desenvolver, meus amigos, são estas as cartas que estão na mesa, votem em mim se 
quiserem.” E tenho listas concorrentes. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.03. O perfil do 
candidato\Os professores não 
queriam que pudesse vir de fora 
da escola 

Delta 24 59 Os professores não queriam mesmo o Diretor, mas também havia uma razão: era que o 
Diretor podia vir de fora e eles acham que tem de vir de dentro. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.04. Dinâmicas 
dentro do Conselho Geral\A 
autarquia pode condicionar o 
processo 

Delta 09 73 uma eleição, hoje em dia, pode ser muito bem condicionada. Por exemplo, uma 
autarquia, alguns já se lembraram, pode condicionar muito a escolha dos diretores 
porque eles têm lá três elementos e os pais normalmente estão muito dependentes da 
autarquia e os funcionários são agora da autarquia. Só ficam os professores e são 
menos do que cinquenta por cento. E há também aquelas pessoas que estão ligadas à 
parte política da autarquia e era muito fácil. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 10 66 Eu vou-lhe dizer porque é uma farsa. Eu hoje para ser eleito não preciso dos 
professores para nada, mas preciso da Câmara. 
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DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.04. Dinâmicas 
dentro do Conselho Geral\A 
autarquia pode condicionar o 
processo 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.04. Dinâmicas 
dentro do Conselho Geral\A 
autarquia pode condicionar o 
processo 

Delta 22 57 pode levar a algumas interferências em alguns contextos. 
P.: Interferências de que tipo? 
Do tipo político, que não deveriam ser trazidas para dentro da escola. Os critérios 
deveriam ser puramente educacionais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.04. Dinâmicas 
dentro do Conselho Geral\A 
autarquia pode condicionar o 
processo 

Delta 49 48 há um risco que a gestão escolar passe a estar na dependência dos municípios? 
Sim, acho. É irreversível se eles mantiverem esta política e a gestão vai depender muito 
disso. E a evolução da própria gestão vai depender, se o percurso for esse na direção 
da municipalização. Acho isso péssimo porque vai levar a uma partidarização da escola, 
o que não é nada saudável. Aliás isso já aconteceu, lá para o norte, e nos concelhos 
pequenos as Câmaras já estão a tomar conta das escolas e dos agrupamentos de 
escolas. Isto ainda antes de lhes terem transferido essas competências. 
P.: Já têm uma influência direta ao nível do diretor da escola? 
Sim, é a maior crítica que eu faço a este modelo, porque de resto este modelo tem 
virtualidades. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.04. Dinâmicas 
dentro do Conselho Geral\A 
autarquia pode condicionar o 
processo 

Delta 49 49 A questão está na forte intervenção dos municípios e o município que tem três, quatro 
votos, pode manipular os votos dos pais e também de professores. Num meio pequeno 
isso é o mais fácil de acontecer, como já aconteceu aqui bem perto. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 50 42 em alguns sítios e alguns contextos, e neste em particular também podia ser, em sítios 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.04. Dinâmicas 
dentro do Conselho Geral\A 
autarquia pode condicionar o 
processo 

pequenos, o Diretor da escola é uma pessoa importante, conhecida. Isso poderia levar a 
influências de natureza político-partidária, pronto, mas eu aqui não senti isso. De 
qualquer forma também fui a única candidata 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.03 A seleção do 
Diretor\05.01.03.04. Dinâmicas 
dentro do Conselho Geral\Os 
membros externos à escola têm 
demasiado poder 

Delta 44 46 Com a alteração do regime de gestão das escolas, é dado um papel muito importante 
quer à autarquia, quer à associação de pais. A associação de pais e a autarquia podem 
ter praticamente 50% dos votos para a eleição do diretor. E, eu achava que isso deveria 
ser, a participação na eleição do diretor, por exemplo, ou quem quer que seja, deveria 
ser o reflexo dum posicionamento, em termos do seu papel, neste caso à medida que 
eles devessem ir colaborando, fazendo parte da solução, deveriam ir conquistando o 
poder. Assim, de um momento para o outro, a eles deram-lhes tudo. Cinco elementos 
ou seis até, num Conselho Geral, com a agravante que depois a maioria deles, são 
professores. Havia que regulamentar, se calhar, isto,  é complicado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida negativa 

Delta 28 59 não achei piada nenhuma, e acho que se perdeu uma dinâmica de base, que foi a 
nomeação dos coordenadores. A participação faz-se de base e não de cima para baixo. 
Os coordenadores, no passado, eram um representante com legitimidade eleitoral, 
como o presidente do Executivo tinha. Eles estavam no Conselho Pedagógico com a 
legitimidade eleitoral dos seus pares. Ao ser nomeado deixam de ser, ao rigor da letra, 
representantes dos pares. Então para que é que eu quero um Conselho Pedagógico? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida negativa 

Delta 28 60 Neste momento eles não podem eleger, mas antes de nomear eu reúno com cada um 
dos departamentos individualmente e pergunto o que que eles me sugerem. 
P.: E nomeia aquele que é sugerido? 
Até hoje, deixe-me cá ver, só houve um caso em que não foi nomeado porque eles não 
indicaram ninguém porque era um departamento pequeno. Depois chamei cá aqueles 
que podiam ser e disse-lhes: Vocês tenham paciência, na minha opinião devias ser tu. 
O que é que vocês acham?” Todos acharam que sim. Não há uma eleição, mas há uma 
auscultação que é seguida. Eu digo sempre: “Estejam à vontade porque a decisão é 
sempre minha.” Mas como têm sido pessoas sensatas, digamos, tem sido feita uma pré-
seleção. E não peço duas pessoas, peço só uma. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 02 91 há uma coisa fundamental nesta questão do 75, que é, talvez para mim, a que eu acho 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

que é a mais fundamental, que é a questão de ser eu a nomear as equipes. Isso eu 
acho que é fundamental. Se eu sou o rosto da escola, se eu presto contas à 
comunidade, eu tenho que ter a equipa escolhida por mim 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 02 92 criou-se a figura de Diretor como um rosto mais responsável, podendo nomear as 
equipes, portanto, reforçou-se a liderança, se quiser. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 02 93 a grande diferença para mim é a nomeação das equipes; isso eu acho que foi um passo 
positivo 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 02 94 dá um passo em frente aí no reforço da liderança, no sentido de dizer que: “O senhor é 
responsável, escolha a equipe e no fim presta contas.” O que falta muito aqui é a 
prestação de contas, se quiser a minha opinião. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 04 41 dá uma certa liberdade para os coordenadores dos departamentos, nas lideranças 
intermédias, o que é bom.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-

Delta 05 52 ser a equipa nomeada por mim, sim. Como lhe disse há pouco, não quer dizer que não 
se ouçam outros, não é? Não quer dizer que, muitas das vezes, quando estamos 
naquelas dúvidas, não se consultem outras pessoas, mas a nomeação é importante. 
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2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 09 74 Isso é importante no 75, a gente poder escolher com quem trabalha. Acho que para uma 
direção é muito importante porque senão não se consegue formar uma equipa que 
consiga trabalhar com a mesma identidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 09 75 Essa possibilidade de escolha é importante. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 15 53 Nós somos uma das escolas que assinou o contrato de autonomia. No nosso contrato 
de autonomia já estava a designação dos coordenadores de departamento pela 
presidente do conselho executivo, coisa que saiu agora no 75. Aliás, a ministra já disse 
isso publicamente, os contrato de autonomia ficaram um pouco esvaziados com esta 
nova legislação porque, depois de saberem o que nós queríamos, foram lá buscar uma 
série de coisas para o 75. Se nós precisamos de lideranças fortes, temos de ter 
lideranças intermédias fortes 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 19 72 concordo que seja o diretor a designar os seus coordenadores e a sua estrutura, porque 
durante muitos anos vi pessoas a fugir aos cargos, eleições rotativas. Alguns depois, 
embora concorde com a divisão da carreira, alguns depois “chucharam no dedo", como 
se costuma dizer, quando viram que aquilo que não quiseram fazer valorizava a 
profissão e outros acabarem por reunir os tais pontinhos necessários para ascender à 
carreira de professor titular. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 

Delta 27 53 O 75 diz, de facto, que o diretor tem a obrigação de distribuir tudo: trabalho e os cargos, 
mas eu não vejo assim as coisas. Eu acho que o diretor tem de escolher porque vai ser 
responsabilizado por isso. Claro que não pode colocar na liderança das estruturas 
intermédias um professor crítico, contrário ao diretor, a fazer o boicote ao diretor, Senão 
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lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

vais ser sempre julgado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 39 55 Eu concordo que seja o Diretor a eleger a equipa pedagógica, a designar, não vejo 
nenhum problema nisso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 45 54 também me parece que o facto do diretor poder escolher as pessoas com quem vai 
trabalhar pode fazer com que as equipas de trabalho tenham características diferentes, 
se houver bom senso nestas coisas. Eu penso, mais uma vez, que as pessoas estão 
todas em prol de uma causa comum que é a Educação. Certamente que se vão 
escolher as pessoas mais capacitadas e que melhor respondem aquilo que são os 
desafios que temos pela frente e, portanto, vendo o trabalho do diretor, o trabalho é 
facilitado. Por exemplo, o Conselho Pedagógico é mais produtivo agora do que era. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 46 27 Então uma pessoa que está à frente de uma equipa não tem o direito de escolher as 
pessoas, em termos do trabalho? Antes, nós éramos eleitos mas não tínhamos o direito 
de escolher os coordenadores, eram aqueles que eram escolhidos pelos professores e 
isso, às vezes, em termos do trabalho de escola era complicado. Mas isto não significa 
que eu tenha deixado de ouvir as pessoas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 46 28 eu escolho as pessoas que me dão garantia no trabalho. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 

Delta 51 43 Eu não acho mal, sinceramente este novo modelo. Por acaso mantive os anteriores, já 
nos conhecíamos. Se me disserem assim, seriam eleitos de novo, não sei, mas foram 
eleitos nalguma altura, e tinham perfil para isso. Se não tivessem perfil também não os 
queria manter. Alguns até estão melhor nas coordenações do que a dar aulas, temos 
que ser realistas. (...) Num grupo tem que haver afinidades, não quer dizer que 
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medida positiva... pensemos todos da mesma maneira. Este processo favorece mais a coesão, mas pode 
dar azo a que se isolem alguns setores, mas não tenho essa perceção cá, nem é esse o 
meu objetivo. Eu estou habituada a viver em confronto, gosto, acho que me dá alguma 
adrenalina. Com as águas muito mornas, algo não estará muito bem.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva... 

Delta 55 54 O restante mecanismo de funcionamento do modelo do 75 parece-me razoável, há uma 
lógica de responsabilização, a nomeação dos coordenadores tudo isso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva...\mas eu continuo 
a nomear ouvindo o coletivo 

Delta 08 81 eu nomeio os meus colegas, mas nomeio a partir do sinal do coletivo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva...\mas eu continuo 
a nomear ouvindo o coletivo 

Delta 27 54 Mas eu gosto de ouvir e não nomeei nenhum coordenador sem ouvir, já estão todos 
nomeados, e, geralmente, vem de lá para cá, não é daqui para lá. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva...\mas eu continuo 
a nomear ouvindo o coletivo 

Delta 44 47 Eu fiz questão de que no Regulamento Interno ficasse que eu não podia nomear 
ninguém sem ouvir os departamentos. Não era obrigatório, mas acho que quando as 
pessoas se sentem parte da solução ajudam, quando sentem que se lhes impõe uma 
coordenação ou o que quer que seja, não funciona e eu prefiro a minha magistratura de 
influência, levar as pessoas a, do que impor o que quer que seja. E não estou 
absolutamente nada descontente com esta forma de agir e de liderar. Já tive as mais 
diversas situações. Os meus coordenadores de departamento, foram aqueles que 
vinham do tempo em que eram as eleições e eu estou satisfeito com eles. Se não estou 
vou perguntar o que é que os colegas gostariam de ver e fazemos ali uma negociação. 
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Também lhes disse: “Atenção, eu sei que o poder tenho, mas vamos tentar aqui 
encontrar a melhor solução para todos nós.” Digo isto porque numa primeira instância 
houve algumas eleições por algum ato de implicação com a estrutura dos professores 
titulares. Foram valorizados determinados aspetos e outros não e houve pessoas que 
foram eleitas, quase, não como prémio mas como castigo dos colegas: “Agora, chegou 
a tua vez, vais tu.” Mas os próprios que tinham feito essa eleição, no caso, num dos 
grupos, aqui dum departamento, foram eles a reconhecer que as coisas assim não 
funcionam, que foi um erro porque não castigaram o colega. (...) Castigaram-se a eles 
próprios. Quando há boas dinâmicas, esta escola por melhor ou pior que seja, o meu 
papel, por pior que seja o Diretor, funciona. Isso é que é o verdadeiro teste à liderança, 
agora se só funciona se eu estiver bem não é assim tão bom. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.04 A nomeação das 
lideranças intermédias\É uma 
medida positiva...\mas poder haver 
inconvenientes 

Delta 51 44 também pode dar aso a chamar só aqueles que eu quero e o resto fica à margem e isso 
é um inconveniente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.05 O Conselho 
Pedagógico\05.01.05.01 A 
composição do órgão\Foi 
importante ter menor número de 
pessoas 

Delta 05 53 [Gostei do] facto de, por exemplo, reduzir o Conselho Pedagógico, ter menor número de 
pessoas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.05 O Conselho 
Pedagógico\05.01.05.02 A função 
do órgão\Devia ser um órgão 
consultivo 

Delta 55 55  vejo muito mais como um órgão consultivo, muito mais de análise das questões 
pedagógicas, do que deliberativo em termos da afirmação e funcionamento da estrutura. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.05 O Conselho 
Pedagógico\05.01.05.03 A 
presidência do órgão\É importante 
ser o Diretor a presidir 

Delta 31 54 tive necessidade, logo que me foi possível, de liderar o Pedagógico. Nós 
implementámos o 75, mesmo antes, porque ele teve aquele período de transição e deu 
a possibilidade de os presidentes dos Conselhos Executivos assumirem o Pedagógico e 
eu logo aí assumi o Pedagógico. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.05 O Conselho 
Pedagógico\05.01.05.03 A 
presidência do órgão\Não é 
importante ser o Diretor a presidir 

Delta 08 82 Não sou adepto nem duma coisa nem de outra. Acho que pode haver as duas coisas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.06 Lacunas e 
obstáculos\Deixou de haver atas 

Delta 24 60 Depois temos um problema que é o facto de o órgão unipessoal não fazer reuniões, não 
há atas. No outro dia estivemos a discutir isso e decidimos fazer uma espécie de 
resumo das reuniões dos elementos da Direção. Da Direção... a Direção não existe, não 
aparece em lado nenhum. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.06 Lacunas e 
obstáculos\Faltam os 
coordenadores de disciplina 

Delta 17 66 Onde eu noto que as estruturas não funcionam ainda como deve ser, no 75, é que não 
vemos lá os coordenadores de disciplina. Eu acho que os coordenadores de disciplina 
são uma figura fundamental, num determinado grupo de recrutamento, porque é ele que 
vai tratar dos aspetos científicos da disciplina, do grupo. Eu não posso, de maneira 
nenhuma, dizer que é o coordenador de departamento que resolve o problema todo, 
tem  que haver alguém, chamem-lhe coordenador de disciplina, chamem-lhe 
responsável, chamem-lhe aquilo que quiserem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.06 Lacunas e 
obstáculos\O expressar da 
autonomia ultrapassa lacunas e 

Delta 33 46 ninguém assume responsabilidades. A tal questão da autonomia também passa por aí, 
a assunção de responsabilidades é que nos pode deixar ser mais autónomos. É claro 
que isso tem os riscos, eu sei que tem, como tudo, mas é como eu lhe disse. Eu 
também não me importo nada e, agora quando vim para aqui, estava precisamente a 
dizer ali; nós temos subdepartamentos por causa daquela nova distribuição dos 
departamentos, daqueles grandes departamentos, o  departamento de expressões, da 
educação especial, da educação física, as artes, que eu acho que aquilo é 
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obstáculos absolutamente aberrante. 
P.: Mega-departamentos também, portanto. 
É também e que nós aqui fizemos, por opção, subdepartamentos. Portanto, há o mega 
mas há sub, para terem assento no pedagógico na mesma. Está no regulamento interno 
isso e como eu estava a dizer do 4.º escalão e não sei o quê, não tenho ninguém com 
jeito, para estar no subdepartamento. Mas o subdepartamento, não tem enquadramento 
legislativo e eu estava a dizer à minha colega: “Olha, eu assumo, ela fica como 
coordenadora do subdepartamento.” Se isto não é de lei geral eu também não tenho 
que ir à lei geral. É claro que eu tentaria, mas não tenho pessoas e não vou estragar as 
coisas que estão feitas. A rapariga tem feito um bom trabalho e vamos continuar com 
ela. Se ela até aqui pode fazer, sem estar no 4.º escalão, não é agora que vai fazer pior. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.01 Concordância 
com o modelo 

Delta 30 49 ao nível do 75 aí não há nada a dizer. Eu acho que o diploma está bem estruturado 
embora possa haver aspetos pontuais que no futuro poderão ter de ser melhorados. 
Mas isso é o enriquecimento e a evolução das coisas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

Delta 13 104 Não concordo com o modelo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

Delta 14 78 Eu gostava muito mais do regime anterior. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 

Delta 16 64 eu também sou daquelas que ache que ele não era necessário. Não precisávamos de 
um órgão unipessoal para mudar o que quer que fosse nas escolas. Percebo qual é a 
intenção e a intenção não é boa no sentido em que isto é para nós entrarmos... é assim: 
Nós temos vindo a fazer muitas mudanças nos últimos anos, mas ainda falta a 
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global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

derradeira, que é o pedir contas. Até agora não prestamos muitas contas de nada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

Delta 16 65 eu também sou daquelas que ache que ele não era necessário.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

Delta 27 55 De discórdia, completamente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

Delta 31 55 Eu não gosto do 75 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

Delta 39 56 contextualizando um pouquinho mais o 75, eu acho que esta medida insere-se numa 
linha das novas políticas da administração pública, das novas formas de prestação de 
contas, da responsabilização das escolas. Quanto a isso, eu não vejo nenhum 
problema. O que eu acho é que o caminho que foi escolhido não é o melhor. Eu acho 
que o modelo de organização e gestão das escolas (...) devia passar mais por uma 
matriz onde as escolas se pudessem enquadrar e a partir daí criar um modelo próprio 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

Delta 39 57 é legitimo o Ministério criar esta figura do Diretor, uma responsabilidade quase direta, 
digamos assim, um apontar o dedo. Quem é o responsável pela escola? É o Diretor, 
ponto final. É legitimo, só que acho que há outras formas de resolver as coisas e, por 
exemplo, até penso que é contraditório, porque nos relatórios de avaliação externa, uma 
das coisas mais positivas que havia eram os órgãos de gestão, as lideranças de topo. 
Então, se aquilo está bem, o que é que nós fizemos? Até podemos deduzir isto. “Se 
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está bem, vamos mudar. Se está muito bem, vamos mudar.” (...) Por isso, (...) eu acho 
que o 75 não traz nada de novo em relação ao 115, pelo contrário. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.02 Discordância 
com o modelo 

Delta 54 41 É a politização do ensino. Tanto a politização do ensino como a municipalização do 
ensino são dois grandes disparates. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\É uma rutura, ainda 
não assumida, com o 115 

Delta 24 61 Verifico, agora, no terreno, que, ao contrário do que muitos pensam, o 75 não é uma 
cópia do 115 com a alteração de deixar de haver Conselho Executivo para haver 
Diretor. Não é assim. É preciso ler o 75 e passá-lo para o terreno. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 07 73 No que diz respeito ao 75, eu acho que ele nos seus princípios é claro, mas isso é uma 
coisa que na nossa legislação tem de fantástica. Encontra-me uma declaração, por 
exemplo como esta que saiu, esta declaração do ministro sobre os Mega Agrupamentos 
ou um documento, um decreto-lei como o 75, cujos princípios sejam rebatíveis? Quase 
nenhum é rebatível. Os princípios, todos eles enfermam desta capa e desta auréola de 
assertividade. Estão bem feitos, estão bem construídos, fazem todo o sentido. O 
problema não são os princípios. O problema é, depois, como é que aqueles princípios 
se põem em prática. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 20 73 Eu penso que a maior parte dos atuais diretores ainda não assumiu a rutura com o 
modelo anterior e eu considero estar nesse grupo de diretores. (...) O que estou a 
querer dizer é que na ação do dia a dia, creio que a maior parte dos diretores ainda está 
numa fase de transição, ainda não fizemos a rutura com o modelo anterior. Por 
exemplo, para indicar as pessoas para o Conselho Pedagógico solicitámos que os 
departamentos as indicassem e isso tem a ver com o compromisso com o modelo 
anterior. Eu não digo que um seja mais democrático do que o outro, têm é princípios de 
democraticidade diferentes, um é mais alargado e o outro é mais restrito. Acho que só 
mais no próximo quadriénio é que as coisas vão ser mais assumidas de acordo com o 
modelo. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 39 58 aquilo que eu quero dizer é que eu acho que não acrescenta rigorosamente nada, a não 
ser a figura do Diretor; não acrescenta rigorosamente nada àquilo que estava em termos 
da matriz de conceção no 115. Pelo contrário, até penso que é um pouco redutor. Aquilo 
que faz é exatamente isto: é poder responsabilizar individualmente uma pessoa pela 
gestão de uma escola. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 40 30 a entrada em vigor do 75 não trouxe mais do que o 115-A já tinha. (...) A minha equipa 
são os vice-presidentes e os assessores anteriores. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 47 48 se fores ver as competências do 115 para o 75, não há assim grande diferença, aquilo 
está tudo lá. Claro que agora também há uma série de competências que o diretor 
regional também delegou nos diretores, mas o que muda ali, essencialmente, é a forma 
de eleição do diretor. O Conselho Geral, já era a Assembleia de Escola. O Diretor tem 
uma equipa, mas já não é um órgão colegial e já não tem de haver aquele lado formal 
que para decidir temos de reunir o órgão, com ata de isso tudo.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 47 49 como eu sempre tive uma gestão aberta e conversávamos sobre os assuntos, não senti 
diferença. Isso não me afetou a minha prática diária. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 

Delta 48 44 São as pequenas mudanças que se concretizam num determinado ponto, já não se 
contestam, elas já estão interiorizadas. 
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referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 50 43 Nenhumas, pouquíssimas [mudanças]. Claro que tive que me apresentar como 
candidata a Diretora, embora todas as pessoas soubessem que eu tinha um grupo 
previsto, que era o mesmo grupo que estava. Passámos a ter um cargo muito pessoal, o 
que pode ser um constrangimento, até por causa da questão das delegações de 
competências, se é preciso. Enfim, agora em termos práticos, talvez a forma como eu 
veja isto e como nós trabalhamos, não há nenhuma alteração. Pronto, somos o mesmo 
grupo, por acaso até veio mais uma pessoa, foi logo bom, tivemos lugar para mais uma 
pessoa, mas ela já era nossa assessora.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 52 53 Eu sou sincero, não acho que tenha sido uma diferença tão grande quanto isso. 
Efetivamente, ao nível da responsabilidade sim, passou-se de um órgão colegial para 
unipessoal, a responsabilidade está em cima de mim. Obviamente deleguei as 
competências em algumas pessoas e partilhei essa responsabilidade, mas em termos 
práticos na escola não me parece que seja assim tão significativo. (...) Não 
influenciaram (...) o meu modo de ser e de estar. Não, de todo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Não há grandes 
diferenças em relação ao 115 

Delta 52 54 eu faço questão de ouvir as pessoas e de decidir depois de as ouvir, depois de ouvir os 
meus colegas, nomeadamente. Eu não consigo fazer tudo e se são eles que estão à 
frente de determinada função, tenho de lhes dar a confiança necessária para serem eles 
a decidir em conformidade. Obviamente que os defendo se houver um problema 
qualquer, mas não posso ser eu a dizer que decidi, porque não fui eu que decidi. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Teve como objetivo 
promover a autonomia das escolas 

Delta 18 53 Eu acho que este novo sistema, e caminhando para aquilo que nós estamos a 
caminhar, que as escolas devem ter mais autonomia, embora uma autonomia limitada, 
mas aquilo que se pretendia na altura e quando ela lança o 75, era um bocado na 
tentativa das escolas serem mais autónomas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 48 45 As mudanças de paradigma mais complexas são as silenciosas. Por exemplo, alterou-
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.02 DL 75-
2008\05.01.07 Análise 
global\05.01.06.03 Outras 
referências\Três tipos de 
realidades ocorreram 

se no papel o modelo de gestão e o que é que aconteceu nas escolas? Aconteceram 
três ritmos diferentes: aconteceu que alterou no papel e mantém-se exatamente na 
mesma, com eleição de coordenadores, de subcoordenadores; aconteceu o meio-termo 
e aconteceu quem aceitasse a mudança como necessária, que é o meu caso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Discordo da medida 

Delta 07 74 discordo das aulas de substituição, não lhes reconheço enfim vantagem nenhuma 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Discordo da medida 

Delta 08 83 as aulas de substituição não são aplicáveis porque eu discordo, em absoluto, das aulas 
de substituição na perspetiva dos alunos. Eu considero que poderá haver um conjunto 
de atividades que possam ser promovidas para as crianças, mas essas atividades 
podem ser perfeitamente passear no recreio ou na área da escola. Não considero que 
encerrar as crianças dentro duma sala de aula possa ser uma boa solução para não que 
elas não estejam perdidas, até porque acho que as crianças raramente se perdem 
quando têm que brincar. Elas resolvem os seus problemas dessa maneira. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Discordo da medida 

Delta 49 50 houve coisas que foram muito contestadas, até eu contestei, por exemplo a questão das 
aulas de substituição. Eu era um contestatário porque acho que, acima de tudo, os 
alunos têm demasiada carga curricular e os feriados, como se dizia no nosso tempo, 
acabavam por funcionar como um escape. As aulas de substituição só deviam ter sido 
acompanhadas de uma reestruturação: os alunos deviam ter menos aulas e sabiam que 
as tinham sempre. Mas deviam ter tempo para outras coisas, assim é uma sobrecarga 
muito grande para professores e alunos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 03 61 há coisas com as quais eu concordei, por exemplo as aulas de substituição porque era 
inadmissível o que acontecia. (..) As aulas de substituição, foi uma boa medida 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 05 54 Ela foi beber à escola, ao ensino particular, as aulas de substituição e pôs na escola 
pública. Custa muito chamar alguém para fazer aulas de substituição, mas temos que 
dar a mão à palmatória nessa questão. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 06 54 Posso-lhe dizer que os professores nesta escola nunca faltavam muito, mas agora 
faltam um quinto do que faltavam antes. Por acaso, nós até já fazíamos substituições 
três anos antes delas terem sido legalmente estabelecidas, mas é óbvio que agora 
houve aperfeiçoamento desse sistema. Pode-se dizer que isso foram miudezas, mas na 
realidade não foram. Foram alterações muitíssimo importantes. Agora já não há alunos 
em espaços perdidos a fazer asneiras como consumir tabaco e outras coisas que 
podem vir atrás desse consumo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 16 66 a ministra aplicou, teve a coragem de regulamentar uma coisa que já existia há muitos 
anos e que era de toda a necessidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 16 67 Eu não acho mal que os professores exerçam funções de tutoria, não acho mal as 
substituições. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 16 68 Às vezes eu tinha quatro e cinco professores a faltar e tinha turmas com uma manhã 
inteira sem aulas. E a excitação em que eles estavam quando finalmente tinham uma 
aula? E as consequências que isso tinha? E os disparatares que aconteciam quando 
eles não tinham aulas? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 17 67 Toda essa questão de mais tempo na escola, eu penso que era importante. 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 22 58 A questão das aulas de substituição também, houve quarto versões e nós fizemos a 
quarta versão à primeira, ou seja, o Ministério só ao fim de quatro anos é que chegou à 
versão que nós já praticávamos desde o primeiro ano, com alguns desvios, não ilegais, 
mas em que tínhamos margem para isso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 24 62 Nós atingimos um patamar na Educação que era complicado para quem estava a gerir, 
se calhar já não nos lembramos porque a nossa memória é muito curta, mas peguemos 
só na questão das faltas dos docentes. Era muito complicado gerir determinados dias da 
semana e determinado tipo de pessoa que, sistematicamente, faltava. Nós tínhamos 
atestados médicos consecutivos sem nunca conseguir substituir o colega. Quem é que 
ficava a perder? Os alunos. Também não sei se no final deste tempo, com as aulas de 
substituição eles ficam a ganhar. Ficarão certamente a ganhar quando os professores 
fazem trocas, isso ficam, não tenho a mínima dúvida, até porque eu implementei o 
sistema das trocas antes delas estarem legisladas. Mas as substituições vieram diminuir 
as ausências e vieram trazer mudanças qualitativas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Foi uma boa medida 

Delta 39 59 [É uma das] coisas que nós andávamos a reclamar há muito. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Já estavam no Estatuto 

Delta 16 69 Agora que foram obrigados foi a polémica que foi, imagine quando não se falava nisso. 
Aliás o anterior estatuo previa-as, o que foi é que nunca foram regulamentadas. Dizem 
que a ministra inventou isso mas a ministra não inventou nada. As pessoas é que 
quando o estatuto está em discussão não o leem, conversa-se na sala de professores 
porque um disse isto e o outro aquilo, mas nunca o leram. As aulas de substituição 
estavam no antigo estatuto, desde 98. 
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da Carreira Docente 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.01 Análise 
da medida\Não trouxe nenhuma 
novidade 

Delta 58 37 Temos aulas de substituição desde 97, não era novidade para nós. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Acabou com hábitos 
adquiridos 

Delta 16 70 Nós tínhamos um problema: o Básico tinha tempos de noventa minutos e o Secundário 
continuava com tempos de cinquenta minutos ou seja, eu tinha uma escola a dois 
tempos. O problema era que os intervalos não coincidiam e o barulho era enorme, 
qualquer barulho faz eco porque temos uma escola de vidro e betão e o barulho 
propaga-se imenso. O meu problema era como é que ia resolver essa situação da 
diferenças de horários. Na altura tinha muitos professores sem componente letiva, na 
altura havia imensas reduções, a 50%, a 75%, a 80, a 100. Então o que é que eu 
pensei? Quando o professor faltava esse professor, em vez de estar na biblioteca e 
receber os alunos lá, havia materiais feitos: os dossiers para as substituições, que já os 
tínhamos dessa altura e o professor ia para a sala. Até iam dois professores para 
manter as condições de trabalho, fazer os trabalhos de casa, entreter os alunos, no 
fundo, e evitar que eles andassem por aqui. Só que isso correu muito mal. (...) Chocou 
[com hábitos adquiridos]. Chocou, como é óbvio, porque as pessoas achavam que o 
trabalho na sala de aula é um trabalho letivo. Criou-se aqui uma grande confusão. É 
assim: eu avancei para aquilo com muitos receios e não tinha a certeza se seria a 
solução e se eu poderia, efetivamente, fazer aquilo, mas arrisquei muito pressionada por 
quem estava comigo a planificar as coisas, nomeadamente aqui pela minha equipa. E 
correu mal, antes do final do 1.º período tive de desistir. Desisti porque não consegui 
resistir às chantagens, que eram mesmo chantagens. Uma que dizia que não tinha 
dormido nada por causa disso, outra que o filho nem tinha jantado porque ela chegou a 
casa e nem era capaz de fazer o jantar. Quer dizer, eu fui acumulando estas coisas e 
não consegui ser indiferente e acabei por ter uma queixa para cima. Até foi muito bom 
ter havido essa queixa porque eu depois justifiquei e a resposta foi de que a professora 
não só podia como devia fazer esse tipo de atividades. Atenção que aquilo não era dar 
uma aula, era substituição mas não era dar uma aula. Mas foi uma coisa que era difícil e 
eu como não estava muito convencida não consegui segurá-la. Quanto estou 
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convencido consigo ter outro tipo de argumentos e até consigo levar por diante aquilo 
que quero. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Acabou com hábitos 
adquiridos 

Delta 24 63 mexeu com uma classe, mexeu e nós instalamo-nos com muito facilidade. Não digo isto 
contra ninguém, mas era uma realidade. Eu considero que as pessoas boas e muito 
boas no ensino estão em grande maioria, mas também há um conjunto que aproveita ao 
máximo o que pode para faltar. Tanto é assim que eu costumava dizer que quando 
saísse do Conselho Executivo sabia todas as formas e mais algumas de faltar, tinha o 
doutoramento feito em faltas (risos). Devo dizer-lhe que as faltas me trouxeram alguns 
amargos de boca, mesmo com os pais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Avançámos com as 
permutas 

Delta 14 79 As nossas aulas previstas e dadas têm de ser exatamente iguais; no princípio do ano 
contamo-las e dizemos aos pais no princípio do ano que “Os vossos filhos vão ter cem 
aulas de Matemática” e a gente compromete-se a dar as cem aulas de Matemática.” 
Esse problema depois deixa de ser meu, passa a ser do departamento e o 
departamento resolve as coisas todas. Eu tenho zero faltas este ano no corpo docente, 
tenho uma professora com três dias de atestado porque foi uma operação que ela fez e 
não foi preciso trocar mais; tirando isso, eu tenho os professores todos aqui sem faltas, 
sem uma única falta. Isto mostra que as pessoas perceberam, conseguiram encaixar 
que fazem parte de uma equipa e de uma engrenagem em que são todos importantes e 
aí passamos à gestão partilhada, ou seja, eu dou-lhes responsabilidades. Quando eu 
lhes dou responsabilidades eles sabem qual é o limite eu digo-lhes: “Até aqui vocês 
podem ir e eu quero estar informado sobre o que se passa.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Avançámos com as 
permutas 

Delta 15 54 Agora elas já entraram mais ou menos porque eu tentei levar os professores a permutar 
porque se fizerem isso não têm faltas, não prejudicam os alunos e não são necessárias 
atividades de substituição. É por aí que os professores têm de ir. No 1.º ano tive uma 
professora que permutou duas vezes ou três, no segundo ano já tive mais e este ano 
que acabou tenho aqui um dossier de permutas que nunca mais acaba. É por aí que a 
gente tem de ir. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 

Delta 16 71 se calhar, há escolas que fazem isso com muita rigidez. Eu aqui tentei criar um modelo 
de substituições com o menor impacto possível e agora quase já não tenho 
substituições porque fui incentivando as pessoas a trocarem aulas com o colega. Usei 
um bocado o mecanismo que se usa nos cursos profissionais, fui fazendo isso e nunca 
obriguei ninguém a seguir o plano de aula de um professor que falta. Isto apesar de a 
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da medida\Avançámos com as 
permutas 

legislação dizer isso, mas eu sempre achei que isso é que era a parte complicada. O 
que é que nós aqui fizemos. Cada professor tem um dossier de cada turma, por 
disciplina, onde cada professor deixa duas ou três atividades, que são atividades de 
consolidação de conhecimentos que o aluno pode fazer no momento em que o 
professor falta inesperadamente. Então, quem vai para a sala de aula tem esse conforto 
de saber ser ele a liderar o processo, dar a aula, só tem de manter as condições para os 
alunos poderem trabalhar de forma sossegada. Nós tentámos ver isto de um ponto de 
vista construtivo, nunca pode ser deseducativo para os alunos. Eu sei que havia 
professores que iam para lá jogar e isso não podia ser. Agora, de uma forma geral,  é 
dada dignidade ao processo tirando daí as grandes mais-valias que ele tem, que é evitar 
que os alunos sejam prejudicados e andem perdidos por aí. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Encontrámos uma 
solução diferente 

Delta 20 74 há outras medidas [importantes], como as aulas de substituição. Nós fomos 
encontrando formas diferentes, primeiro faltava um professor e ia um professor para lá, 
depois evoluímos e passámos a ter três salas. Agora, quando um professor falta, os 
miúdos são divididos pelas três salas: o laboratório de Matemática, o das Línguas e o 
das Ciências, o que divide a unidade da turma e facilita a vida ao professor, em termos 
de poder controlar os alunos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Há problemas de 
operacionalização 

Delta 39 60 O facto de haver atividades de substituição, eu não lhes chamo aulas, chamo-lhes 
atividades de substituição, aulas é outra coisa. Esse foi um dos problemas nesta 
medida, que era uma medida extraordinária, mas que nós quisemos, mais uma vez, 
desvirtuar. Neste sentido, aquilo que era um fator positivo tornou-se num martírio e num 
acréscimo de trabalho para os professores. Porque, convenhamos, ninguém está 
preparado para dar a todos os níveis, a todos os alunos que não se conhecem, um 
programa, uma aula, uma disciplina. Isto é mentira, na minha perspetiva. Se calhar era 
melhor fazer uma lei ou dar um conjunto de orientações que enquadrasse, que 
balizasse a atuação da escola e deixar a escola resolver esse problema. Agora, quando 
as coisas não são dessa maneira torna-se muito difícil resolver os problemas. Depois, 
há uma outra coisa que eu acho que não tivemos grande capacidade para ver em 
termos de futuro, que foi exatamente esta sobrecarga, esta diferenciação do trabalho 
que há dentro da escola, de acordo com os vários grupos. Já que se esteve a mexer, eu 
por acaso até cheguei a sugerir isto numa reunião do Conselho das Escolas, mas é 
claro que noventa por cento dos colegas olharam para mim e acharam que eu não 
estava bom da cabeça; mas, pronto. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Há problemas de 
operacionalização 

Delta 51 45 As substituições. Os pessoas perguntavam “o que é que vamos fazer?”. No primeiro ano 
sei que houve gente que pôs os miúdos a jogar cartas. Nós chamávamo-los e eles 
diziam que não, mas os miúdos diziam-nos, porque os miúdos dizem tudo, o que é bom 
e o que é mau. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Não são uma mais-
valia 

Delta 37 38 as aulas de substituição não é uma mais-valia para a escola, não vejo absolutamente 
nada. Pode ser que numa escola com outra tipologia e com espaços mais apropriados 
tenha bons resultados. A minha escola como não tem espaços nenhuns, o professor 
falta e é preciso colocar um lá a substituí-lo, não dá, não é uma mais-valia; a ocupação 
pela do horário dos alunos não está a dar resultado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores não 
receberam muito bem a medida 

Delta 15 55 Eles receberam pior as atividades de substituição, mas também foi gerível. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores não 
receberam muito bem a medida 

Delta 15 56 foram implementadas muito de repente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 

Delta 30 50 nas substituições tinha um quadro de professores que iam fazer substituições e 
arranjavam mil e uma formas de não ir fazer substituição. Tive de chegar a um ponto em 
que tive de dizer que se o professor não for tem falta. Pronto, acabou, ou vai ou tem 
falta; aqui não há mais conversa. Portanto, houve situações dessas e eles diziam “Lá 
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da medida\Os professores não 
receberam muito bem a medida 

está ele, ditador” e não sei quê... Esse nomes todos também me puseram na altura. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores não 
receberam muito bem a medida 

Delta 32 38 se me disserem assim: “Mas os professores estarem catorze tempos na escola para 
além das aulas, é violento. E eu pergunto assim: “E ganhar dois mil e quinhentos euros 
por mês e dar catorze horas de aulas não é violento?” Quer dizer, eu também acho que 
é violento e tento gerir da melhor forma as coisas, ou seja, eu só tenho dois ou três 
colegas que estão esses tempos todos, sem fazer mais nada que não seja estar aqui. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores não 
receberam muito bem a medida 

Delta 37 39 os professores estão muito mais descontentes e desmotivados porque assim têm que 
agarrar numa turma que desconhecem, em miúdos que, muitas vezes, nem aceitam  em 
a intromissão de outro professor na sala de aula e não lhe reconhece, sequer, 
autoridade. Portanto, os professores estão descontentes com esta situação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores não 
receberam muito bem a medida 

Delta 45 55 Foram momentos de grande tensão na escola com, por exemplo, as aulas de 
substituição. Quando numa primeira vez, as pessoas tiveram que ocupar aquelas horas 
e ficar com os alunos, foi muito complicado, foi um momento de grande tensão aqui na 
escola 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores não 
receberam muito bem a medida 

Delta 51 46 Esse período das substituições, do horário aumentar, também foi aceite porque teve que 
ser aceite, porque foi imposto. Mas aquela caricatura que às vezes se via das pessoas 
fugirem, na hora de chamar para as substituições, tem alguma verdade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 06 55 os professores (...) passaram a apoiar muito mais os seus alunos, cumprindo de forma 
mais rigorosa o seu horário de trabalho não letivo. Embora tenhamos ainda muito que 
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DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores 
passaram a apoiar mais os seus 
alunos 

melhorar os males que já se evitaram não podem ser ignorados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores 
passaram a faltar muito menos 

Delta 15 57 Os alunos têm direito a ter as suas aulas e outra coisa, quer os professores queiram, 
quer não, deixaram de faltar, ou melhor, passaram só a faltar quando estavam doentes 
que era outra coisa que não faziam. Eu cheguei a ouvir “Hoje são vinte e tal, ainda não 
dei a falta a que tenho direito no mês.” Não pode ser. Eu e um colega que era 
presidente de outra escola, já está reformado, fizemos uma contagem muito 
interessante: um professor, se utilizasse todo o tipo de faltas que poderia dar, poderia 
dar doze horas de aulas, tendo todas as outras justificadas. Isto não cabe na cabeça de 
ninguém. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.01 Aulas de 
substituição\05.03.03.02 Aplicação 
da medida\Os professores 
passaram a faltar muito menos 

Delta 49 51 trouxe uma grande vantagem que foi reduzir o absentismo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\A fusão de escolas não 
é uma medida nova 

Delta 44 48 Por duas vezes, em 2004 e em 2007 (...) [já sofremos fusões. A escola] já é um mega 
agrupamento. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 

Delta 08 84 acho que a ministra Maria de Lurdes não tinha esta ideia para a organização escolar 
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da medida\A ministra Maria de 
Lurdes Rodirigues não tinha esta 
ideia 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\A posição de Marçal 
Grilo 

Delta 28 61 Os mega-agrupamentos foram pensados com o ministro Marçal Grilo. Na altura eu, na 
estrutura onde estava, tive a oportunidade de discordar dele, e ele a oportunidade de 
me ouvir, e quando aconteceu aquilo em França, com os vice-technique, em Paris, eu 
telefonei-lhe e disse: “Professor, está a ver o meu receio?” Ele disse-me: “Você tinha 
razão.”  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\É uma medida negativa 

Delta 01 58 Acho que é mais uma medida  que cai mal nas escolas e que não tem como objetivo 
aquilo que é dito na resolução do Conselho de Ministros, não pode ter, ninguém fez 
esse estudo antes. E, portanto, não é agora só porque alguém se lembra que isto é para 
combater o insucesso que é verdade. Ninguém se acredita nisso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\É uma medida negativa 

Delta 14 80 não vejo isto dos mega agrupamentos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\É uma medida negativa 

Delta 28 62 Criar os agrupamentos só com esta dimensão que têm, acho interessante porque veio 
valorizar muito o papel das escolas do 1.º ciclo. Isso acho bem, agora a territorialidade, 
os mega? Não faz sentido 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 

Delta 33 47 é uma coisa muito grave para o ensino. 
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rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\É uma medida negativa 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\É uma medida negativa 

Delta 60 39 Dou-lhe um exemplo aqui ao lado, o colega aqui de uma escola pediu a aposentação, a 
direção regional empurra o mega-agrupamento para a secundária, com essa escola e 
está feito o mega-agrupamento. O que é isto? Isto não é nada, isto é andar para trás na 
Educação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\Não fomos ouvidos 

Delta 01 59 Os Diretores não foram ouvidos, é mentira porque não foram ouvidos, fomos lá 
chamados para nos dizerem: “Olha  vai ser assim”. Isto não é ser ouvido. (...) Isto é uma 
comunicação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\Não fomos ouvidos 

Delta 01 60 Os Conselhos Gerais nas escolas, então esses nem foram ouvidos, nem foram 
comunicados, ninguém lhes passou cartão.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\O Conselho das 
Escolas não foi ouvido 

Delta 07 75 Não foi ouvido, [o Conselho das Escolas] não foi ouvido, nada. Tivemos uma reunião 
com o senhor secretário de Estado a semana passada, enfim, mas para quê? Já com 
uma revolta enorme, para pedir quase responsabilidades de tudo aquilo que estava a 
ser feito. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 

Delta 08 85 Existiu nalguma altura uma noção de que o Conselho das Escolas podia ser alguma 
coisa, podia ser um órgão do poder central e, de repente, é feito um diploma legislativo 
que nem sequer faz aquilo que é obrigatório que é a audição do Conselho de Escolas. 
(...) É obrigatório, mas de qualquer forma não foi ouvido. Paralelamente houve um 
trabalho de discussão muito interessante, por sinal, e um trabalho muito interessante 
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da medida\O Conselho das 
Escolas não foi ouvido 

que foi produzido por uma comissão do Conselho das Escolas para a reorganização da 
rede escolar, que chegou, aliás, a ser mais ou menos conhecido, e de repente cai este 
modelo de reorganização que faz é letra morta e tábua rasa de tudo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\O Conselho das 
Escolas não foi ouvido 

Delta 33 48 não consultaram minimamente o Conselho das Escolas. Então para que é que aquilo 
serve? É para à posteriori dizer que sim senhor que falaram. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\O Conselho das 
Escolas não foi ouvido 

Delta 51 47 nós nem sequer fomos ouvidos. E uma questão é certa, o senhor secretário de Estado, 
Torcato da Mata, que esteve na última reunião que tive do Conselho das Escolas, disse: 
“Não, nós não estamos a fazer nada que não esteja no artigo 7.º do 75, que fala em 
agregações”. Quando se discutiu o 75, essa foi uma das questões: “O que é isso das 
agregações?”, “Ah, não, não e nada de especial, isso não é nada.” Pois, não era nada, e 
é com base nisso que se estão a fundir as escolas. Ele diz que não são fusões, são 
agregações. Ainda não percebi muito bem porque é que são agregações, quando estão 
a pedir a quem está nas comissões instaladoras que organize um projeto educativo. Se 
tem um projeto educativo próprio, não pode ser uma agregação, é uma fusão. Eu acho 
que as escolas de pequena dimensão, muito pequena dimensão, não são boas, por 
uma questão de princípio. Não são boas para os professores, não são boas para os 
alunos, mas o exageradamente grande também não. Não sei agora onde está o termo, 
não sei onde está o termo certo. Também não sou estudiosa nestas coisas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\O momento de 
lançamento foi errado 

Delta 33 49 Aproveita-se uma época de grande confusão nas escolas porque há encerramento de 
fim de ano, de exames, disto, daquilo de aqueloutro, pronto, há muita agitação, muito 
trabalho, porque as pessoas estão distraídas, não têm tempo de pensar nas coisas. 
Aproveita-se a distração também dos pais, vão com os filhos para a escola, entretanto 
estão aí as férias, querem é despachar (...) e quando as pessoas se aperceberem as 
coisas já estão feitas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 01 61 se isto vai melhorar o processo educativo dos alunos, alguém tem que me convencer 
primeiro, não é? A mim e a muita gente deste país 
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políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\O objetivo de melhor o 
sucesso dos alunos não convence 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\O objetivo é a redução 
dos custos 

Delta 01 62 Para mim é a redução de custos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\O objetivo é a redução 
dos custos 

Delta 01 63 Eu acho é que isto (...) está mais relacionado com o PEC do que com outra coisa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.01 Análise 
da medida\O objetivo é a redução 
dos custos 

Delta 01 64 Aqui e no Conselho de Escolas o que toda a gente acha é que isto é para diminuir 
custos. Pura e simplesmente para diminuir custos. Vamos ter um serviço administrativo 
só em vez de dois, vamos ter só um chefe de serviços administrativos em vez de dois, 
noutros casos de três porque há situações em que juntam três escolas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\A medida 
não foi bem recebida 

Delta 01 65 Tenho aí muita gente muito triste com isso 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 03 62 Neste momento, administrativamente, o que é difícil é ultrapassar os mil, mas depois 
tanto faz dois mil como três mil alunos. Mas aquele contacto que o dirigente deve ter 
com o dirigido vai-se perder. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 09 76 as notícias que se ouvem e os boatos que correm é de um agrupamento da nossa 
escola. Não é o problema de com quem é que vamos agrupar, mas é do tamanho com 
que isto vai ficar e não me estou a ver a conseguir... Eu gosto de lidar com as pessoas, 
gosto de lidar com os alunos, gosto de saber o nome dos alunos, saber o que eles 
gostam. Mesmo estando na gestão tenho essa relação com os alunos, falo muito com 
eles, brinco, almoço com eles e todos falam comigo. Se estiver longe disso... Não me 
estou a ver sentado num gabinete a, como se diz, a governar um território imenso em 
que eu vou ter anos em que vai haver escolas que eu não vou visitar. Neste momento 
eu já tenho sete freguesias e eu não consigo estar em todas as escolas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 09 77 Eu já não consigo estar mais vezes, como gostaria de estar. Imagino-me noutro com 
uma dimensão geográfica muito maior e com três mil e tal alunos e com duzentos e tal 
professores. Torna-se incomportável. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 09 78 eles diziam sempre é que o Diretor devia estar junto à comunidade e saber aquilo que 
se passa e não estou a ver que desse modo a gente consiga estar, até porque vamos 
ter realidades completamente diferentes. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 09 79 Eu não digo também que tenham de ser escolas pequeninas, mas assim... O número de 
alunos não é o pior mas sim a dimensão do Agrupamento. Eu neste momento tenho a 
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políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

noção de como são as minhas escolas, eu conheço-as. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 14 81 Um mega agrupamento, como alguns que eu vi, vai ser dificílimo de gerir. A tutela tem 
de perceber que aqui nós trabalhamos com pessoas e as pessoas têm de estar ao pé. 
Quando falo estar aqui ao pé era impossível, como estava planeado o meu, com três 
escolas a quinze quilómetros umas das outras, é impossível estar preocupado com uma 
escola periférica, não consigo. Um diretor tem de estar preocupado em saber se as 
pessoas estão bem 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 18 54 se começam a cortar, se começam a juntar escolas que ficam aí Agrupamentos que é 
uma loucura. Um agrupamento é bom, até um acerta dimensão, Quando começo a ter 
três mil alunos com duzentos e tal professores, o que vai acontecer é que eu, como 
Diretor, não vou conseguir conhecer as pessoas todas, há aí gente que anda a fazer o 
que quiser e que ninguém sabe. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 18 55 Tem receio de uma certa impessoalidade na gestão escolar? 
É que não há hipótese. As pessoas esquecem-se. Eu acredito que a escola tem que ser 
uma empresa, até vou a essa ideia da empresa, mas tem de ser uma empresa 
humanizada, não pode ser uma empresa que está tudo ao monte e fé em Deus em que 
cada qual faz como quer. Não pode. Eu tenho de saber o que está a passar aqui, ali e 
acolá. Para isso, não posso ter trezentos professores à minha conta. Como é que eu 
sei? Como é que sou capaz de saber que aquele professor vai fazer aquele trabalho? 
“Olha, vou dar aquele trabalho porque sei que ele...” Não sei, não posso fazer, é 
humanamente impossível. O problema dos meninos que a gente tem na escola, Ah, o 
Zé, o Francisco, eu aqui conheço-os todos. Então os mais complicados conheço-os 
todos. Se eu tiver dois mil ou três mil não conheço. 
P.: Portanto, tem receio dessa impessoalidade. 
Exato, que deixe de ser uma escola humanizada, em que a gente sabe que há um 
contacto direto, em que a gente pode falar e acho que podemos estar a caminhar para 
uma coisa dessas. Então vamos ter, de facto, uma escola que não é nada. Se a família 
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está a falhar neste momento, se a escola também falha, não sei qual vai ser o futuro 
desta sociedade. Realmente, ainda é a escola que deita a mão a muitas destas crianças 
que andam para aí. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 28 63 aquele que lidera, aquele que dá conselhos, que ajuda, quando está longe é 
completamente diferente, torna-se muito menos pessoal. E depois é escola é um 
número. Aqui  não, é a gestão de proximidade, que é a grande riqueza. Curiosamente, 
no ano do centenário da República é um assassinato ao espírito da República que é o 
espírito municipalista, isto é, o espírito de proximidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 28 64 Vai ser uma gestão muito impessoal, vai ser uma gestão do gestor. Mesmo que não 
queiram, como têm tanta coisa para gerir, vai ser uma gestão muito direta, muito 
vertical. É o que fazem as grandes empresas, mas se eu quisesse fazer isso ia para 
uma grande empresa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 31 56 Já viu o que é gerir mega-agrupamentos? No outro dia o secretário de estado dizia que 
só não há agrupamentos com mais de quatro mil alunos. Nós temos cerca de mil e 
trezentos alunos e estamos todos os dias aqui na escola. Já viu o que é gerir um 
agrupamento com dois mil e quinhentos alunos? É de loucos. Eu alguma vez consigo 
conhecer dois mil e quinhentos alunos? Cinco mil pais? Duzentos professores? Cento e 
tal funcionários? É uma máquina tão pesada que equivale a uma empresa de grande 
dimensão. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 33 50 querem juntar o meu Agrupamento com outro e com uma escola secundária (...) [com] 
muitos quilómetros [de distância]. O outro agrupamento fica aqui para a zona norte, 
mais interior, do concelho, a escola secundária é uma escola de bairro da cidade sede 
do concelho, portanto um bairro dos ciganos... [São realidades] absolutamente distintas 
e nenhuma delas tem secundário (...). Portanto se os princípios são os do órgão de 
gestão ser transversal desde o pré-escolar ao 12.º ano... Eu pus essa questão, 
precisamente, ao senhor, não é? Portanto, qual é então o princípio subjacente a 
situações deste género, não é? É claro que o senhor não me soube responder. Disse-
me que, tendencialmente, que uma dessas escolas, que quando eram assim, e tal... [ia 
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passar a ter secundário]. Foi essa a resposta. Isto não tem jeito nenhum, é daquelas 
coisas... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Acaba com 
uma gestão de proximidade 

Delta 44 49 É assim, é muito complicado [gerir] (...) por uma razão muito simples, por causa da 
disparidade. Se houvesse poucas escolas, e se houvesse concentração nos centros 
escolares era fácil, muito mais fácil, só que são quarenta e nove escolas, a escola sede 
mais vinte e cinco escolas de primeiro ciclo, mais vinte e três jardins de infância e num 
diâmetro de distanciamento na ordem dos trinta quilómetros, quinze para um lado, 
quinze para o outro, a escola está aqui sensivelmente a meio, mais ou menos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Avançámos 
para defender a nossa escola 

Delta 34 56 Avançámos e fizemo-lo com os entraves que poderiam, eventualmente, surgir. Quando 
nós avançámos não foi um processo fácil porque a atitude do diretor desta escola, a 
secundária, foi a de demitir-se do processo porque não estava interessado. Demitiu-se, 
disse que não entrava neste tipo de processo. Nós, pelo contrário queríamos porque 
queríamos defender a nossa causa e todo o nosso trabalho feito na EB2,3. (...) Foi essa 
a nossa postura. Aqui nesta escola não tiveram esse entendimento, inclusivamente 
acharam que o Ministério tinha de resolver essa situação. Nós, que já tínhamos feito o 
nosso percurso que, como sabe, não era de um ou dois anos, resolvemos avançar. Mas 
ao avançarmos sabíamos que podíamos encontrar alguns entraves aqui na escola 
secundária. Por isso pretendíamos alguém aqui da escola, o que não foi fácil porque a 
postura de quem contactámos era, realmente, de deixar cair e que venha alguém que 
apanhe... (...) É claro que a nossa atual vice-presidente, que é aqui da escola 
secundária, acabou por aceitar. As pessoas não entendiam porque tínhamos tomado 
esta posição. No início do ano, quando fizemos a reunião de apresentação do 
Agrupamento e da própria CAP, nós explicámos o que nos tinha levado a tomar esta 
decisão, que não era tomar a escola secundária mas sim continuar um trabalho que já 
tínhamos iniciado, um compromisso que tínhamos assumido com os colegas e com os 
próprios pais. Acho que os colegas entenderam e no final da reunião houve três ou 
quatro pessoas que vieram ter connosco e disseram exatamente isso: “Nós não 
tínhamos percebido a vossa atitude e agora já percebemos. Continuamos a ser contra o 
processo mas já entendemos e pronto.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 01 66 Penso que houve um recuo porque tanto o Diretor desta escola, como o Diretor da outra 
escola, são pessoas conceituadas que a comunidade duma maneira geral gosta e o 
Presidente da Câmara chegou à conclusão que iríamos ter problemas com o 
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políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Avançou-se 
muito depressa 

lançamento do novo ano letivo. Porque super-homens não há e não se estava a ver 
quem é que ia preparar o novo ano letivo sem a presença destas duas pessoas. Penso 
que foi isto que levou a adiar, mas ao mesmo tempo também foi só um adiamento... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Destrói o 
trabalho que se está a fazer 

Delta 01 67 vê isto tudo cair porque há um Mega Agrupamento e o trabalho todo que a gente fez ao 
longo deste tempo todo é para esquecer. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Destrói o 
trabalho que se está a fazer 

Delta 09 80 agora com esta situação de acabar o nosso Agrupamento, já há muitas pessoas, porque 
têm visto o meu desânimo, a pedirem-me para não parar, para não desistir, a dizerem-
me que tenho o seu apoio, já têm mostrado a solidariedade para o que pode vir a 
acontecer.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Destrói o 
trabalho que se está a fazer 

Delta 09 81 tive uma ideia e cheguei a apresentá-la no Conselho Geral do Agrupamento, no final do 
ano passado, que era fazer aqui um espaço para os idosos. Nós temos um pré-
fabricado que não está a ser muito utilizado e a ideia era fazer lá um atelier e trazer os 
idosos para cá, para terem atividades aqui. Como aqui era central não criava grandes 
problemas políticos, era na escola e não havia problemas para as freguesias. A nossa 
ideia era na área das artes, com professores nossos, dentro da componente não letiva, 
estarem com essas pessoas e aproveitarem o know-how que eles têm e levar os nossos 
alunos a estar em convício com os idosos. Também já tinha contactado com os 
professores de Educação Física, ia fazer um programa de criar uma ou duas horas 
semanais em que eles pudessem trabalhar com a motricidade com os idosos, com 
exercícios por causa das articulações. A outra área era a de Música porque também 
temos professores de Música e íamos tentar fazer aqui um trabalho com a comunidade. 
Foi quando fomos apanhados no meio dessa situação do novo Agrupamento. Aí eu 
disse que o meu projeto não era para um ano, era para até ao fim do meu mandato 
estar isso tudo implementado e a partir daí continuar. Então tive de desistir. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Há diretores 
preocupados com não perder o 
lugar 

Delta 09 82 nisto dos agrupamentos há uma grande guerra e uma grande oposição a isso porque 
acho que muitas pessoas estão preocupadas, não com o que vai acontecer às escolas 
mas sim com a possibilidade de perder os seus lugares. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Há situações 
muito incorretas 

Delta 03 63 Em relação a esta questão das fusões, sou profundamente contra elas. Compreendo, 
sou a favor de fusões numa escola que está ao lado da outra porque há uma 
proximidade tão grande que é fácil haver um projeto educativo comum. Não 
compreendo como é que um Agrupamento com uma EB2,3 se tem de juntar com outra 
a dez  quilómetros e vão fazer um projeto educativo comum.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 01 68 Entre os dois órgãos de gestão vai ser nomeada uma comissão provisória. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 01 69 a ideia é que, como a gestão fica na escola secundária, seria nomeado o Diretor da 
escola secundária. Mas, pronto, isso passa por as pessoas aceitarem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 

Delta 01 70 A comissão instaladora vai trabalhar um ano para preparar eleições para o novo órgão 
de gestão e preparar o novo projeto educativo, o novo regulamento interno. Só que esta 
escola tem quatro elementos de Direção, aquela escola ali ao lado tem cinco e dum 
momento para o outro passa a ter três. Onde trabalhavam nove elementos na gestão 
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rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

passam a trabalhar três 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 01 71 Como é que estão a deitar abaixo órgãos de gestão eleitos por quatro anos? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 01 72 eu não vou ser diretor do Mega Agrupamento, não vou aceitar ser nomeado, para já. 
Portanto, e como já não tenho idade para andar aqui a brincar às escondidas, quando 
isso acontecer, se isso acontecer, o que me leva a crer que sim, pois se calhar 
terminarei a minha carreira. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 05 55 o que é certo é que eu tinha um mandato, tal como os outros, de quatro anos, e fiquei 
com um mandato de três, mais presidente da comissão administrativa.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 05 56 As coisas podiam ter acontecido de forma diferente. Depois tivemos esta situação das 
eleições. Quando foi a questão da fusão das escolas, e houve por parte da Direção 
Regional, a comissão administrativa provisória devia ser só constituída por três 
elementos, em que um dos elementos, seria elemento da outra escola, e um dos nossos 
colegas, o vice-presidente, teve que sair e ficou magoado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 05 57 A autarquia não geriu isso corretamente porque viu a grande possibilidade também de 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

eleger o outro, aquele que era o meu vice-presidente, o outro colega, e votou em massa 
nele. (...) E agora estamos a viver também uma outra situação, portanto o agrupamento 
é extinto, foi extinto agora, apesar de a portaria ainda não ter saído, e foi nomeado para 
aqui o colega da secundária, porque já foi vereador. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 05 58 Sinto a pressão do poder autárquico, ao ponto de dizer, que no próximo concurso quero 
sair deste concelho, concelho com cê (gargalhada). Porque é assim: se eu tivesse a 
sensação que tivesse um curriculum menor, pronto, até era capaz de dizer assim: “Ele 
tem isto, eu não me esforcei para, ou não tenho isso.”, não é? Agora sou uma pessoa 
com mais experiência em órgãos de gestão, não sou do concelho, mas tenho mais 
experiência que a pessoa que foi agora recentemente nomeada para aqui, sou a pessoa 
com mais qualificação, sou a única do concelho que tenho mestrado, estou a fazer 
doutoramento. (...) E nada disso foi tido em consideração. 
P.: Ou seja, o facto de ser o diretor de uma escola secundária foi suficiente? 
Coisa que também para mim não seria significativo, uma vez que eu estive sete anos 
numa escola secundária. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 05 59 Tenho essa experiência também, tenho a qualificação, tenho também uma classificação 
ao nível da avaliação externa com Bom e o outro colega tem Insuficiente. E, portanto, 
quando me vêm, no estatuto da carreira docente, falar da promoção e valorização de 
mérito, eu digo: “Onde é que ela está?” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 05 60 uma das questões que fizemos, aliás finca pé na Direção Regional, foi: "Sim senhora, 
nós vamos ser nomeadas para CAP do Agrupamento, mas queremos uma pessoa do 
Agrupamento a trabalhar connosco porque temos humildade suficiente para dizer que 
não percebemos nada de Pré-Escolar, nem do 1.º ciclo." Portanto, nós somos pessoas 
do secundário, conhecemos o funcionamento do secundário e dos EFA’s e Centro de 
Novas Oportunidades, foi nessas áreas, em que nós nos especializámos, digamos 
assim, mas não conhecemos nada de Pré nem do 1.º ciclo e, portanto, chegarmos aqui 
a dizer que sabíamos, fazíamos um péssimo trabalho, não é verdade? E então 
desafiámos o Agrupamento a indicar-nos um nome. Eles aceitaram a situação  e até 
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gostaram muito de verem uma pessoa do Agrupamento a estar incluída na equipa, e 
constituímos equipa e demo-nos bem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 05 61 a valorização do mérito foi o prémio de ser o Agrupamento extinto e depois nem sequer 
uma única pessoa do Agrupamento ficou na nova CAP. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 08 86 eles chegaram-se ao poder, compactuaram de alguma forma, até ao nível do Conselho 
das Escolas, (...) com todos esses processos que foram criados e neste momento 
levaram um chuto no rabo com a criação dos mega agrupamentos. Há alguma coisa de 
perverso que é: diretores que estão há um ano em funções vão ser destituídos dos seus 
cargos e tiveram que apresentar um plano, tiveram que fazer um conjunto de ganhos 
digamos, ao nível da comunidade, geraram uma estrutura escolar e de repente são 
destituídos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 08 87 Curiosamente um atropelo, se vir bem, absolutamente assumido pacificamente pelos 
Diretores das escolas que foram alvo desta medida, o que significa que há aqui um 
paradoxo muito grande, entre aquilo que é a consciência dos diretores de si, a 
consciência de si, e depois a sua inclusão numa malha diretiva. Eles acabam por se 
vergar completamente, por aceitar junto da Direção Regional de Educação passar a 
vices e passar a não sei o quê. E penso que na cabeça de alguns estar-se-á a 
congeminar, porque estas coisas são do capítulo dos mortais, a congeminar o próprio 
salto para o poder. Começa a ser ridículo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 09 83 Fizemos também o nosso plano, como diretores, para quatro anos e alguns, com seis 
meses de nomeação, foram retirados dos seus cargos. Está-se a inverter muito o 
espírito do 75. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 09 84 sinto-me um bocado traído agora. Se fosse por incompetência minha, saía bem. 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

P.: Sente isso como uma facada nas costas? 
É um pouco. Deram-nos a oportunidade de apresentar um programa, um plano de ação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 09 85 Hoje estive praticamente uma hora com um colega e já lhe deixei bastante claro que nós 
não nos temos de preocupar com isso, vamos ter de tomar a decisão, mas que até lá 
não podemos ter animosidades por causa disso. Estivemos a conversar muito bem e 
não é isso que me vai fazer lutar contra ele. 
P.: Tanto pode ficar um como o outro a gerir. É isso? 
Ou até nenhum dois. Algumas pessoas já disseram que se iam demitir mas o meu 
compromisso é ir até ao final. Ou me tiram por incompetência ou vou até ao final. Se me 
tirarem por despacho, como querem fazer, o meu compromisso é de passar. Eu não 
digo que não aceito fazer parte da comissão provisória porque seria uma falta de 
responsabilidade minha. Eu aceito fazer parte da CAP em qualquer instante, como 
vogal, como vice, como assessor, como for, porque tenho um compromisso com as 
pessoas com quem estou de que a pessoa que vá ficar na transição seja através de 
uma forma clara e transparente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 09 86 a minha grande tendência é não prosseguir por causa um pouco dessa desilusão e 
porque acho que estou a preparar o terreno para o governo vir a fazer um novo corte, 
que será de nos tirar professores das direções. Não estou a pensar fazer novo projeto 
para mais quatro anos e depois, de repente, no meio dele, levar outra rasteira. Tenho 
esse receio e como gosto de dar aulas não me custa nada voltar para cá. Mas estive a 
falar com esse colega para que não se preocupe comigo porque quando for decidido eu 
serei transparente, vou dizer o que quero. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 27 56 As escolas tinham uma especificidade própria, uma identidade própria e agora 
começam a transformar-se em mega agrupamentos, com várias sensibilidades. Veja 
que tudo isso fez com que a motivação não é a mesma. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 28 65 com este crescimento gradativo e galopante das macroestruturas, estamos a sofrer na 
Educação de uma coisa que a indústria e a banca já sofreram e que já deram conta que 
não vale a pena, que foi criar as grandes holdings. E nós estamos a evoluir para isso e a 
estrutura, na minha opinião, está montada. Se calhar estou a ser injusto... Os CAE’s 
desapareceram e mantiveram-se os coordenadores, que não têm serviço, não têm 
competências, não têm nada. Estão ali a preparar alguns elementos para uma gestão 
efetiva de uma área territorial. Eu não concordo com isso, acho que é um crime, acho 
que a escola tem de ser um local de proximidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implica 
alterações na gestão 

Delta 34 57 estávamos preparados para quatro anos e reduziram-nos isto a um ano, 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Implicou 
mudança nos planos de 
intervenção dos diretores 

Delta 46 29 as pessoas fizeram o seu projeto e agora como é? Acaba-se com tudo isso? Como é? 
Faz-se tudo de novo? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Os princípios 
estão corretos, o problema é a sua 
aplicação 

Delta 07 76 agora com os Mega Agrupamentos: “Eu concordo com os princípios, toda a gente 
concorda com os princípios, mas como é que se implementa esses princípios numa 
escola com três mil alunos? Vocês brincam.” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 41 52 Se nós pensarmos no princípio da verticalização, por exemplo, o aluno que entre numa 
escola no pré-escolar e sai no fim do décimo segundo ano, sem ter que mudar de 
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DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Os princípios 
estão corretos, o problema é a sua 
aplicação 

escola, em que a escola ao fim ao cabo tenha a possibilidade de fazer o 
acompanhamento integral do aluno no seu processo educativo e evolutivo, como 
princípio, eu acho que isto é excelente. Mas depois eu penso: “Qual é o custo?” E o 
custo disto é, pouca gente fala disto, o custo é afastar os filhos dos pais. Porque vai 
haver muitos miúdos que hoje em dia já só veem os pais ao final do dia e que, e que 
futuramente esta  situação se tornará infelizmente a mais vulgar e isto tem custos. Uma 
das coisas no projeto Cumenios falava com um colega meu que até é português, mas 
que está na Suécia já há uma série de anos, e dizia-lhe “Eu acho que há aqui uma série 
de erros que se vão pagar muito caros no futuro”. E um dos erros que vai pagar caro, é 
esta nossa vertigem, a vertigem da produtividade, a vertigem da otimização, a vertigem 
duma série de coisas que aqui está. Há aqui uma série de valores que eu tenho muito 
receio que a nossa sociedade venha a perder. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Os princípios 
estão corretos, o problema é a sua 
aplicação 

Delta 46 30 Os mega-agrupamentos são um princípio que tem a ver com a escolaridade obrigatória 
passar a ser até ao ensino secundário, até ao 12.º ano. É preciso que as pessoas 
percebam que isto é um caminho que tem estado a ser construído. Isto é a todos os 
níveis, por exemplo, as autarquias tinham uma organização e tiveram que se adaptar 
para dar respostas às suas novas responsabilidades, ou seja, a situações que têm que 
resolver. Por isso, todo esse trabalho que tem sido feito, à volta da escola pública tem 
sido muito importante e agora com a escola secundária há novos desafios. Repara, por 
exemplo, quando se fez a ligação ao 2.º ciclo, não era o 1.º ciclo que não se queria 
relacionar, o que havia era uma grande separação de ciclos, como aliás o 2.º ciclo 
também. Agora as pessoas já conversam, já trabalham em conjunto e já veem as coisas 
de maneira diferente, de acordo com uma articulação vertical. Este é um edifício que 
está a ser construído, a articulação vertical começa a ser uma realidade. O que me 
inquieta é o facto de entra uma escola secundária com uma cultura completamente 
diferente desta cultura que tem estado a ser construída há três, quatro, cinco anos e 
que, claro está, ainda está a ser consolidada. É isso que me incomoda, a entrada da 
escola secundária com uma cultura completamente diferente, com uma dificuldade de 
relação, que muitas vezes é também visível no próprio secundário. A parte pedagógica 
é que me preocupa porque para mim muito importante e eu pergunto-me como é que 
vai ser. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 46 31 acho que se devia deixar consolidar este processo, até porque em termos do número de 
alunos isto é uma revolução para as próprias escolas. 
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políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Os princípios 
estão corretos, o problema é a sua 
aplicação 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Vai implicar 
mudanças nos trabalhadores 

Delta 01 73 como muitas escolas já pertencem às Câmaras pode não haver dispensa de pessoal, 
mas vai seguramente haver mudança de pessoal do local de trabalho. Pessoal que, por 
exemplo, trabalha na escola pode, por exemplo, ir trabalhar para a secção de obras da 
Câmara, para as piscinas ou para isto e para aquilo. Para a divisão de desporto, sei lá, é 
o que pode acontecer. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.02 Reordenação da 
rede escolar\05.03.01.02 
Aplicação da medida\Vai implicar 
mudanças nos trabalhadores 

Delta 01 74 em termos do pessoal docente, obviamente que vão haver muito menos contratados do 
que havia, porque o pessoal vai ter, só o pessoal que está na gestão, começa por aí, vai 
todo dar aulas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 06 56 Embora tenhamos ainda muito que melhorar os males que já se evitaram não podem 
ser ignorados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 09 87 uma das medidas que (...) que, na grande generalidade dos professores, foi bem aceite. 
(...) Não tenha dúvida, não era justo que uma pessoa que só tivesse doze horas de 
trabalho semanal só estivesse doze horas na escola. Não era justo. Eram os mais bem 
remunerados. Por isso não era justo. Pode não ser diretamente com alunos, mas 
trabalhar na escola em outros trabalhos, eu acho que toda a gente concordava com 
isso. Claro que alguns tinham interesse que isso não acontecesse. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 10 67 havia aqueles que (...) estavam sempre à espera do dia 28 ou 29 para meter os dois 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

dias de artigo. Antes desta senhora estar na Educação eu assinava, por semana, pastas 
de artigos e atestados. Agora assino uma pastinha, com três ou quatro milímetros de 
espessura por mês. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 11 72 Pessoalmente vejo com bons olhos.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 15 58 Em todas as visitas que eu fiz lá fora eu tinha dois problemas enormes quanto tinha de 
falar sobre o nosso sistema educativo. Era explicar a diferença entre componente letiva 
e não letiva e um ainda maior que era dizer que um professor, eu por exemplo, porque 
já estou no 10.º escalão há uns anos, trabalharia catorze horas por semana, se não 
fosse presidente do Conselho Executivo nas escola. Toda a gente ficava de boca aberta 
e, por mais que eu explicasse, ninguém percebia. Logicamente ninguém percebia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 15 59 eu tinha aqui ótimos professores, por exemplo o melhor professor de Matemática que eu 
aqui tinha que, se quisesse, só vinha à escola oito horas por semana. Isto não cabe na 
cabeça de ninguém. Claro que estavam sempre mais tempo na escola, mas naquela 
base que já lhe falei, de estar a fazer um favor à escola. Nestes aspetos acho que se 
pode dizer que há um tempo antes e outro depois. No caso do 1.º ciclo, acho que 
também fizeram um bom trabalho. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 16 72 esta dimensão da componente não letiva dos professores, fazia falta à escola, faz 
imensa falta à escola. A escola tem de ter outras valências que podem e devem ser 
desempenhadas pelos professores, que não as tinha. Não as tinha porque não tinha 
crédito horário para isso e a escola estava completamente desprotegida nesse aspeto.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 20 75 há situações que são positivas no sistema, nomeadamente no que diz respeito à 
componente de escola e à forma como tivemos que gerir as horas de redução do artigo 
79. Repare que havia professores que tinham catorze horas e passaram para vinte e 
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políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

cinco e isso custa. Eram catorze e depois ainda reduzia com os cargos e poderia ter só 
nove horas letivas. Isto parecia-me incompreensível num pais democrático. Na Europa 
éramos, nesse momento, os indivíduos que menos trabalhavam e tínhamos condições, 
mesmo de vencimento, das melhores da Europa no fim da carreira. No início da carreira 
não, mas no fim, nós tivemos vários contactos internacionais, e a diferença que havia, 
por exemplo para os colegas espanhóis que estavam na mesma posição na carreira 
eram de cem euros a mais para nós. Aliás, viemos a saber que os professores estão em 
quarto lugar na Europa em termos de vencimentos.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 22 59 Na assiduidade dos professores houve alguma resistência, mas nós entendemos que foi 
acertado, como a componente não letiva. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 31 57 quando eu estive no Ministério da Educação, há muito que dizíamos que era necessário 
que os professores permanecessem mais na escola. Quando eu vim para a escola, a 
escola era para mim uma estranha porque eu estava habituada a trabalhar quarenta 
horas. Chego aqui e perceciono uma realidade: os professores mais velhos mais velhos 
davam doze horas de trabalho e iam-se embora. Havia necessidade de reunir com eles 
e tínhamos quase que lhes pedir por favor para vir à reunião e, portanto, algo tinha que 
mudar. Por outro lado, a escola era, não um espaço de trabalhão e de fruição, como tem 
de ser, mas, muitas vezes, um espaço de passagem. Eu e outros chamávamos-lhes os 
para-quedistas do ensino, havia muitos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 36 37 a questão da revisão ao nível das horas de estabelecimento, uma clarificação naquilo 
que é o horário dos professores. Acho que foi uma medida extremamente positiva. Essa 
foi claramente uma das medidas muito positivas e facilitadoras da gestão da escola, foi 
uma medida extremamente importante. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 

Delta 42 45 Quando cá cheguei a generalidade dos professores eram professores em part-time. 
Vinham à escola três, quatro dias por semana, trabalhavam 14 e 16 horas por semana. 
Tantos professores aqui nas escola só com um turma... Era inacreditável, as pessoas 
nem imaginam... quer dizer... Não sei se imaginam ou se não imaginam, nem sei o que 
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letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

é que pensam sobre o que estou a dizer mas, de facto, os professores trabalhavam 
muito pouco, muito pouco, muito pouco. Digo isto sem pôr em causa a exigência da 
tarefa. A verdade é que trabalhavam muito pouco e, portanto, agora sofremos todos por 
tabela e foi esta ministra [(refere-se a Maria de Lourdes Rodrigues)] que conseguiu dar 
a volta a isto tudo. Daí este ódio que os professores lhe têm. Mas isto tinha de ser feito 
e as coisas, neste aspeto, estão bastante melhores do que antes. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Concordância 

Delta 43 19 Os professores têm um componente letiva e outra não letiva no seu horário e desde o 
25 de Abril se habituaram a gerir a componente não letiva, vinham à escola quando 
entendiam. Geriam-na bem, a maior parte dos professores. Tinham muito tempo para 
preparar as suas aulas, davam era muito poucas aulas e isso não era sustentável. 
Muitos ministros da Educação sentiram isto mas quando começaram a ver que mexer 
nos hábitos, nas rotinas dos professores gerava descontentamento, contestação, se 
calhar votos, deixavam para melhor oportunidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Discordância 

Delta 37 40 Em vez de resolverem o problema dos professores do 1.º ciclo que não tinham redução, 
o que é que fizeram? Não resolveram o problema de ninguém e prejudicaram os 
colegas do 2.º, 3.º ciclos e secundário e que passaram a ter de ficar na escola. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.01 
Análise da medida\Discordância 

Delta 39 61 se há medidas com as quais eu concordo, há outras com as quais eu estou 
completamente em desacordo e que só servem para prejudicar mais; não é prejudicar, é 
levar a que haja um cansaço desnecessário quando as coisas podiam ser organizadas 
de outra forma. (...) Por exemplo o obrigar, entre aspas, a que todas as pessoas tenham 
componente não letiva de tempo de estabelecimento. Sei lá, uma pessoa que tem 22 
horas letivas, que tem 8 turmas, que tem 125 alunos, que sentido é que faz estar-lhe a 
impor mais um tempo escola? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Ainda não 
está consolidado 

Delta 11 73 não é possível num ano ou dois inverter todo um passado de "Eu vou à escola dar umas 
aulas". Não se pode num ano ou dois, nem mudar a cultura de uma escola. Isso não 
está consolidado.  
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\As escolas 
deviam ter autonomia para agir de 
outro modo 

Delta 39 62 no plano das substituições, da ocupação plena dos alunos. Não tinha que ser assim. 
Tinha que ser deixada à escola outra forma de se organizar e de encontrar outros 
caminhos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\As escolas 
deviam ter autonomia para agir de 
outro modo 

Delta 39 63 é uma questão de fundo, que é importante resolver-se: não é aceitável que todos 
continuem a trabalhar da mesma maneira. Eu volto a isto porque isto parece-me ser, na 
minha perspetiva, uma coisa fundamental. Não é aceitável que uma pessoa com 
quarenta e cinco anos continue a ter 22 horas letivas, 125 alunos. Acho que só quem 
não está na rede, não quer dizer que o horário da pessoa deva ser reduzido, estou a 
dizer é a parte da componente letiva porque há outras coisas que o professor pode e 
deve fazer. Em determinados meios isto é fundamental, sei lá, as questões da tutoria, 
de acompanhamento dos alunos, acho que é uma coisa que seria fundamental, mas é 
preciso ter tempo para isso, é preciso ter disponibilidade. Nós agora que o fazemos é 
remetermos tudo para a componente não letiva porque aquilo é um saco sem fundo, 
enche-se ou esvazia-se, não sabemos muito bem como; há qualquer coisa, componente 
não letiva, e não pode ser, de facto. Por isso é que eu acho que apesar destes sinais 
todos, continua por resolver esta questão de fundo que é dar margem de manobra e 
capacidade de decisão às escolas 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Faltou 
acabar com a divisão entre as 
duas componentes 

Delta 15 60 A ministra (...) só não teve coragem para acabar com a componente letiva e não letiva, 
que teria resolvido uma série de problemas. (...) Teria resolvido o problema dos 
professores me dizerem que “Eu vou dar apoio aos alunos e isso é componente letiva.” 
Claro que não é a mesma coisa estar-se com uma turma de vinte e cinco alunos e estar-
se com um, dois ou três alunos a tirar-lhe as dificuldades. É claro que não é a mesma 
coisa. Depois vêm com a conversa de quem têm de preparar isso, como se desse o 
mesmo trabalho preparar uma aula para vinte e cinco alunos do que essas aulas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 35 45 As pessoas por vezes queriam um cargo devido à redução da componente letiva, para 
terem menos horas letivas. Muitas dessas pessoas acumulavam lá fora, em 
explicações, como ainda acontece. Quando os cargos, os apoios, passaram para a 
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políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Houve 
descontentamento nos 
professores 

componente não letiva a realidade das escolas mudou. Houve primeiro algum 
descontentamento por parte dos professores, o que é normal porque de 14 horas que 
passavam normalmente na escola passaram a estar 26. São essas pequenas coisas 
todas juntas que dão, provavelmente, esse mal-estar que se sente na maioria das 
escolas. Mas que isso trouxe mudanças significativas, trouxe. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Houve 
descontentamento nos 
professores 

Delta 43 20 A minha visão é a de que, primeiro, nós temos de fazer as coisas com muita prudência 
porque nada se pode fazer sem a confiança de um número muito significativo de atores, 
de professores e neste momento vivemos um momento de falta de confianças nas 
instituições, nos valores, etc. Nas escolas em Portugal há uma crise de confiança dos 
professores relativamente ao Ministério da Educação e a outros professores que o 
representam na escola, com estas mudanças todas. Ora quando não se confia, as 
coisas dificilmente correm bem e, portanto, há que ganhar a confiança dos professores 
como? Fazendo, com eles, ver que temos de operar mudanças e que as mudanças 
beneficiam o sistema. Se calhar não beneficiam toda a gente. Eu reconheço, vi muitos 
ministros da Educação, de governos anteriores, dizer que se gastava muito dinheiro na 
Educação, comparativamente com os países da Comunidade, da União Europeia. Não 
obstante, temos os professores em início de carreira mais mal pagos da União 
Europeia, como sabe; no fim de carreira já não é assim, mas no início de carreira os 
professores ganham muito, muito mal. 
Nós tínhamos num passado recente um rácio insustentável de professor-alunos, não é? 
Os professores, ao terem todos a mesma carga letiva, têm reduções por idade, agora 
menos que no passado. Tinham créditos horários letivos para tudo, havia professores 
que tinham uma turma porque estavam no topo da carreira e eram professores 
altamente caros que oneravam. Isto não é sustentável, naturalmente. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Houve 
descontentamento nos 
professores 

Delta 43 21 O que começou a criar um mal-estar foi regulamentar a componente não letiva, os 
professores reagiram mal. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 13 105 houve uma mudança completa até mesmo a nível da mentalidade dos professores. Vou-
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Houve uma 
mudança na mentalidade dos 
professores 

lhe dar o exemplo das substituições. Nós sempre contabilizámos aqui as substituições 
que fizemos por trimestre. No primeiro ano fizemos, eu sei lá, montes de substituições. 
No segundo trimestre reduziram as substituições, no terceiro trimestre elas continuam, 
nós tínhamos as horas para todas, tínhamos as horas todas cobertas da mancha 
horária, os professores perceberam que não era assim que as coisas se faziam. E agora 
eu pergunto: Porque é que antes os professores faltavam tanto e de repente deixaram 
de faltar? Alguma coisa aqui mudou e também mudou eventualmente alguma 
mentalidade. Hoje os professores, os meus colegas que tanto se queixavam, mas 
também não eram todos, muitos deles nem se queixaram nada e disseram: “Eu já cá 
estava, eu já fazia.”; agora aqueles que se queixavam, aqueles que diziam: “É pá, agora 
depois de velho é que vou trabalhar tantas horas?”, hoje passou, acabou. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Os 
professores ficam com muito 
pouco tempo para projetos da 
escola 

Delta 09 88 foi-nos apresentado um documento em que praticamente os professores não têm horas 
para nada, só para as turmas (...) É um despacho de organização do ano letivo, não 
posso falar sobre ele porque é confidencial. (...) O meu parecer é desfavorável. Eu sei 
que é para cumprir as regras do orçamento mas tem de ser desfavorável porque ele vai 
prejudicar, em muito, as escolas. É assim: nós temos professores que dão muito mais 
horas do que aquelas que nós lhes damos. Por exemplo, nós damos-lhe um tempo para 
um clube e a gente sabe que aquele tempo é uma brincadeira porque ela gasta horas e 
horas semanais. (...) Nesse documento as horas dos créditos das escolas são atacados 
fortemente e, pelo que eu me apercebi, não haverá horas de crédito para o desporto 
escolar, têm de ser retiradas dessas componentes não letivas. Isto fará com que os 
professores tenham cada vez mais turmas e menos tempo para se dedicar a essas 
atividades na escola. Por exemplo, já não poderia ter um professor a trabalhar com os 
idosos e seria criar uma falsa expetativa para a comunidade. Criava-se uma expetativa, 
criava-se um projeto e, de repente, cortavam-nos todas as vazas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Os 
professores passaram a apoiar 
mais os seus alunos 

Delta 06 57 os professores (...) passaram a apoiar muito mais os seus alunos, cumprindo de forma 
mais rigorosa o seu horário de trabalho não letivo.  
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Os 
professores passaram a estar 
muito mais tempo na escola 

Delta 07 77 os professores passarem a estar muito mais tempo na escola, e, de facto, é verdade 
que o nível de assiduidade dos professores aumentou muito, brutalmente. E, portanto, 
isto são factos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Os 
professores passaram a estar 
muito mais tempo na escola 

Delta 11 74 As pessoas até 2005 vinham à escola fazer umas horas, davam as suas aulinhas e iam-
se embora, com reduções de componente letiva brutais. Esta escola ganhou com a 
permanência das pessoas na escola, com o aproveitamento das horas de componente 
letiva, posta ao serviço da escola. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Os 
professores passaram a estar 
muito mais tempo na escola 

Delta 13 106 a nível da organização da escola, com os excessos todos que terá havido, de exageros 
que terá havido, a nível do trabalho que se desenvolve nas escolas temos que 
reconhecer que hoje temos muito mais horas para trabalhar na escola. Nós andávamos 
sempre aflitos com um crédito de horas para conseguir organizar coisas, desenvolver 
projetos, hoje nós temos, inclusivamente, até temos horas a mais. Lá está o tal exagero 
que, eventualmente, terá que ser repensado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Os 
professores passaram a estar 
muito mais tempo na escola 

Delta 15 61 Primeiro abanou pelo facto de os professores terem de começar a ficar na escola 
durante a componente não letiva. Mas esse abanão aqui foi um sismo leve, porque já 
havia professores que estavam cá horas a fio, mas estavam naquela de dizerem que 
estavam porque gostavam, porque queriam, mas podiam não estar. Eu tentei sempre 
ultrapassar isso, claro que tinha de lhes marcar os horários, mas sempre com alguma 
flexibilidade. Como eu tinha um corpo docente muito estável, eu sabia que as pessoas 
faziam o trabalho e se hoje tinha marcado no seu horário duas horas de componente 
não letiva e, por qualquer razão, não podiam, fá-lo-iam no dia seguinte. (...) Tive que 
gerir isso mas fi-lo bem e não tive grandes problemas.  
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Os 
professores passaram a estar 
muito mais tempo na escola 

Delta 17 68 Toda essa questão de mais tempo na escola, eu penso que era importante. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Podia ter-se 
sido mais brando 

Delta 20 76 Essa situação podia ter sido mais branda porque passar de catorze para vinte e cinco foi 
extremamente violento. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Poupou-se 
muito dinheiro 

Delta 11 75 O que eu critico é que se tivesse aproveitado para poupar e para se investir noutro lado 
que não na escola. O que se poupou foi muito e eu não sinto que tenha havido retorno 
dessa poupança. Só quem não anda aqui por dentro é que não percebe o que se 
poupou e a rentabilidade que deu. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Poupou-se 
muito dinheiro 

Delta 42 46 O Estado deve ter poupado muito dinheiro com esta medida. Há quatro anos atrás eu 
tinha menos trezentos alunos e mais quarenta professores do que tenho agora. Acho 
que isto diz tudo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 

Delta 37 41 as horas de redução e o que aconteceu é que esses professores que tinham esse 
tempo para estar em casa ou para ajudar a planificar as atividades, agora têm de 
permanecer na escola. Um professor que tinha vinte e duas horas ou dezasseis horas, 
agora tem de estar vinte e seis horas na escola como toda a gente. Não quer dizer que 
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letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Provocou um 
problema de logística 

isso tenha sido mau, mas não foi acompanhado de instalações, eu não tenho, sequer, 
um único gabinete na escola. Onde é que esses professores vão ficar? E a fazer o quê? 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.03 Componente 
letiva e não letiva\05.03.06.02 
Aplicação da medida\Surgiu numa 
altura difícil 

Delta 43 22 Mexeu nisto na pior das alturas. Foi numa altura de vacas magras, estava a progressão 
da carreira de toda a gente congelada, os aumentos salariais há muitos anos que eram 
abaixo da inflação, havia poder de compra perdido e a ministra vai regulamentar a 
componente não letiva, obriga os professores a desenvolver tarefas associadas à 
componente não letiva agora na componente letiva, na redução por idade e antiguidade, 
e isto gera, naturalmente, desconforto. Os professores reagem mal e começam a 
desconfiar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Concordância 

Delta 05 62 entendo que a carreira docente deve estar separada em dois: em carreira professor e 
professor titular. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Concordância 

Delta 11 76 esta divisão da carreira em duas categorias só pode ser percebida desde que quem 
avalia esteja numa posição diferente. Os titulares não surgiram por acaso, surgiram 
porque tinham essa função em cima e acho que a coisa está bem pensada. Eu não sou 
contra a divisão da carreira, o que eu sou contra é porem pessoas a fazerem coisas que 
não sabem fazer. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Concordância 

Delta 21 59 Se calhar não é muito normal encontrar gente que diga que está de acordo. Eu já há 
muitos anos que defendia a gestão atual num modelo como o atual, defendia uma 
categoria diferente para aqueles que têm mais responsabilidade. Foi uma questão que 
virou do avesso o ensino, criou muitos problemas nas escolas, mas penso que foi 
importante. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 50 44 O próprio conceito de professor titular está correto, no meu ponto de vista (...). A ideia 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Concordância 

de que existem pessoas na escola, que já existem de facto, que têm responsabilidades, 
são órgãos de gestão intermédia, e que de facto têm conhecimento, competência  e 
responsabilidades associadas a essa competência, é para mim um princípio básico, 
elementar. Os professores não têm todos as mesmas funções, os professores não são 
todos iguais, têm funções diferentes e devem ser diferenciados, aos mais diversos 
níveis, por isso. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 11 77 nós temos uma lógica em Portugal muito pouco formal. O único formalismo que 
conhecemos é o médico, nós somos todos porreiros uns para os outros. Agora 
transponha isso para dentro da escola e veja se é possível alguém fazer alguma coisa 
com jeito, com credibilidade e seriedade, com relações entre duas pessoas que até há 
pouco tempo eram iguais e agora um deles passa a titular e fica avaliar outros colegas. 
Isto não tem pés nem cabeça feito desta forma. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 25 66 questão da divisão da carreira eu não estou de acordo; acho que foi uma má ideia e 
também não percebi nunca porque é que aquilo avançou, quer dizer, eu percebi qual 
era a intenção, introduzir uma lógica, que visava introduzir alguma... alguma... bem... 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 27 57 A divisão da carreira em titulares e não titulares foi muito má. Havia muito bons 
professores que nem licenciados eram. Hoje, eu tenho aqui muitos mestres na minha 
escola, muitos doutorandos na minha escola, mas não vejo as práticas a mudar. Eles 
não são os melhores professores que estão na minha escola. Mais formação não 
significa melhor professor. Portanto, a divisão de professor e de titular é... é... 
P.: Artificial? 
Artificial, completamente. Eu sou radicalmente contra isso, a existência do professor 
titular. Eu sou professor titular porque tive sorte, mas há professores que não tiveram. 
Dizia ainda ontem “Vocês aceitem ser coordenadores”. Havia um que estava renitente 
em aceitar e disse-lhes: “Há muitos  que não conseguiram ser titulares porque nunca 
aceitaram os cargos, só queriam dar aulas. Aceitem os cargos porque isto vai contar.” 
Mas eu acho que isto é muito mau. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 38 46 foi uma calinada e a outra foi a carreira docente com a divisão entre professores e 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Discordância 

titulares. Na minha opinião isso não faz sentido porque há titulares que não servem para 
nada; são titulares mas não lhes posso mandar fazer nada porque não sabem nada. 
São como alguns deputados na Assembleia de República que estão lá a ocupar o lugar 
na cadeira e não servem para nada. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 39 64 A questão que agora foi resolvida, dos professores titulares e dos professores, acho que 
foi um péssimo trabalho. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 53 40 o aspeto mais negativo foi a divisão da carreira, foi o aspeto mais negativo de todos. 
Talvez daqui a dez anos não tenho os efeitos negativos que tem agora. Neste momento 
tem muitos, muitos efeitos negativos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 55 56 A forma como se chegou a titular... Era pelo tempo de serviço e sabíamos, repare, que 
numa carreira longa como a do professor, à medida que o tempo vai passando, há uma 
fase que não é linear, ou seja, vai aumentando sempre a vontade de ser melhor. A 
pessoa vai investindo durante algum tempo e depois já não justifica e vai entrando na 
reta descendente. Quando nós apanhamos as pessoas na reta descendente, já é a 
desinvestirem da profissão, já estão a chegar ao fim, estão a recolher os frutos de 
muitos anos de trabalho, da experiência, vamos colocá-los a ter novas funções, para as 
quais eles não estão nem aí, não lhes apetece o assumir de responsabilidades, de se 
chatearem com os colegas porque vão ter de os avaliar com efeitos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 

Delta 60 40 Enchemos o quadro de titulares, eram titulares em tudo o que era serviço, foi outra 
medida erradíssima, na minha opinião. O Conselho das Escolas alertou a senhora 
ministra de que não devia ir por esse caminho; o pior caminho era dividir isto em classes 
porque ia dar problemas como deu. Concordo perfeitamente de se acabar com isso, 
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carreira - os professores 
titulares\05.03.08.01 Análise da 
medida\Discordância 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\A mensagem da ministra 
não passou 

Delta 55 57 não passou a mensagem da ministra que dizia: “Muito bem, mas o tempo conta ou não 
conta? As pessoas com mais tempo, fazem ou não fazem melhor?” De facto, em termos 
de argumento era difícil de dizer o contrário. Quem está há menos tempo faz pior do 
quem está mais tempo? Não, de facto, porque depois temos aquelas pessoas que 
estavam a meio da carreira, com vinte anos de serviço, no auge, em que já tinham 
formações suficientes, novas tecnologias, vontade de trabalhar e de marcar posição na 
sua carreira, a serem ultrapassados e a serem avaliados por pessoas que já  tiverem 
essa fase, que já não estavam a dar tanto à Educação e que eram vistas quase como 
um obstáculo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Apesar de rejeitarem, 
todos os professores concorreram 

Delta 09 89 Mas todas as pessoas concorreram para titular e se houvesse outra vez concorriam de 
novo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Fez com que me 
agarrasse à gestão 

Delta 30 51 Quando saiu o diploma, dos titulares e da reformulação dos grupos, a malta do 12.º B, 
que era o meu grupo passou para a Educação Tecnológica, grupo 530, nem sequer 
puseram a hipótese de passar para o 540 que é o grupo de Eletrotecnia. Achei isso uma 
coisa perfeitamente injusta e disse-o uma vez ao Diretor Geral de Recursos Humanos. E 
porquê? Tenho a licenciatura em Eletrotecnia e tenho mestrado em Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores, não estou a ver porque estou em Educação 
Tecnológica quando nunca fiz formação em Educação Tecnológica. Ora isso para mim 
foi péssimo e disse para mim: “Então vais passar a tua vida a dar Educação 
Tecnológica?” (...) Então disse assim: “Rapaz, vais ter que te agarrar à gestão porque, 
realmente, entre ires para o grupo de Educação Tecnológica e ficares na gestão é 
melhor ficares na gestão. Eu tinha tirado o curso de Administração Escolar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 53 41 o princípio inerente ao mesmo pode ter alguns aspetos positivos, mas a forma como foi 
concretizado, para mim um dos grande erros, a forma apressada como a medida foi 
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DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Foi aplicada apressada e 
desorganizadamente 

concretizada, qualquer aspeto positivo cai por terra imediatamente, é esmagado. Eu tive 
oportunidade de colocar este assunto, diversas vezes, diretamente, à senhora ministra. 
Escolas como estas, ao contrário da grande cidade com um corpo docente envelhecido, 
tem imensos titulares, um agrupamento como este não tem imensos titulares. Quem 
acedeu a titular foram algumas das pessoas que já nem desempenhavam cargos, 
porque por sua vontade deixaram de desempenhar. De um dia para o outro a escola 
viu-se (...) com algumas pessoas obrigadas a desempenhar cargos, que deixaram por 
sua iniciativa porque já não se sentiam com muito apetência para eles. Isto aliás já levou 
à aposentação antecipada de alguns colegas. Depois, essas pessoas passaram a ser 
escolhidas para desempenhar essas funções e, sabe, a autoridade não se impõem, 
conquista-se. Eu estou à vontade para falar porque também sou titular e reconheço que 
se fosse apenas só pelo facto de ser titular que eu estava à frente de um órgão, 
certamente que eu ia ter dificuldade em liderar. Foi isso que aconteceu, de maneira que 
não tem sido fácil para essas pessoas, que estão a desempenhar lugares contravontade 
e que as outras pessoas não as reconhecem nesses lugares. Essa foi, de longe, a 
medida pior e os efeitos mantêm-se ainda. Aliás, o concurso parece querer cair, eu digo 
parece porque ir-se implementar um concurso numa altura de eleições com uma matéria 
que tem sido tão polémica ao nível dos partidos políticos, questiono-me muito se não é 
um concurso que vai acabar ou se vai mesmo começar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Foi aplicada apressada e 
desorganizadamente 

Delta 55 58 Os titulares foi um processo muito complicado e mal organizado também. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Houve tensão na escola 

Delta 25 67 Tensão dentro da escola. A diferenciação aqui é para haver alguma tensão e esta 
tensão, ser ela própria originadora de mexidas, de dinâmicas. Há aqui por detrás, toda a 
gente percebe, uma ideia em relação a isto e não concordo com ela. Agora, houve aqui 
coisas que, se calhar, às tantas deixaram de poder funcionar com as condições políticas 
também que deixaram de existir. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Houve tensão na escola 

Delta 43 23 Quando se mexeu na carreira e se criaram dois níveis de professores: titulares e não 
titulares e se deu a possibilidade de uns gerirem os outros, os professores reagiram mal. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Houve tensão na escola 

Delta 44 50 o concurso para professores titulares, foi uma guerra terrível nas escolas 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Não houve tensão na 
escola 

Delta 31 58 O processo dos professores titulares correu de uma forma silenciosa, ninguém quase 
deu por ele. Repare que eu neste momento já estou a fazer reuniões para o novo 
modelo de avaliação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Não houve tensão na 
escola 

Delta 31 59 Antes das coisas criarem burburinho já os nossos professores estavam mais do que 
informados relativamente àquilo que podia acontecer e, portanto, o processo concursal 
foi acompanhado de um processo informativo. 
P.: Não houve conflitos? 
Não, nenhum. Correu tudo tão bem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 44 51 foi recuperar pessoas que estavam encostadas, com o mito de que os jovens é que 
fazem tudo e mais alguma coisa, é que sabem, e não é assim. Isso, honra seja feita à 
senhora ministra, ajudou a recuperar gente que eu tenho hoje aqui a trabalhar outra vez 
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políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.02 Aplicação da 
medida\Permitiu recuperar 
pessoas para o trabalho 

em pleno e que estava encostada, porque com a filosofia de que “É para os jovens.”, e 
havia muita gente, passe a expressão, a morrer antes do tempo e que agora se 
recuperaram. Agora estão aqui a dar cartas e a trabalhar excelentemente e se não fosse 
dessa forma, se calhar tão cedo não desempenhariam as funções em que estão. Afinal 
de contas, também com a perspetiva do alargamento da carreira em termos de 
aposentação, as pessoas como sabem que não vão já embora, querem terminar não 
mas abaixo, mas em cima, no topo, e ganharam outra vez ânimo, estão outra vez na 
corrida e a trabalhar muito bem. Portanto, temos que fazer essa homenagem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.04 Divisão da 
carreira - os professores 
titulares\05.03.08.03 A revogação 
da medida\A situação atual (sem 
titulares) é igual 

Delta 09 90 Isso dos titulares está igual, só não tem é o nome de titular mas é feito do mesmo modo. 
É só quem estiver no escalão tal e não sei quê.  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.01 Análise da 
medida\Concordância 

Delta 03 64 foi uma boa medida, a escola a tempo inteiro também foi 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.01 Análise da 
medida\Concordância 

Delta 03 65 a escola a tempo inteiro sim 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.01 Análise da 

Delta 13 107 a escola a tempo inteiro, aliás eu já lhe disse, eu fui um percursor, sem querer, dessa 
situação ou ajudei a fazê-lo. Não foi como, eventualmente, a ministra o tinha imaginado 
ou o ministério o tinha imaginado. Há muitas falhas, é verdade, mas também é assim: as 
pessoas paradas não conseguem mudar 
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medida\Concordância 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.01 Análise da 
medida\Concordância 

Delta 24 64 as atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo que são tão necessárias para 
aqueles que não têm dinheiro para frequentar os ATL’s. Tínhamos aqui miúdos que 
passavam as suas tardes na rua ou as suas manhãs entregues à televisão, porque 
ainda temos uma escola que está em desdobramento. Para os filhos dos professores e 
para outros, nós podemos pagar, pô-los numa escola de línguas, na natação, mas para 
os outros? Desse ponto de vista isso marcou um tempo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.01 Análise da 
medida\Concordância 

Delta 32 39 A perspetiva da ocupação plena estará correta e acho que é para aí que nós vamos, 
mais tarde ou mais cedo, e se Maria de Lurdes não tivesse obrigado a isto, nunca lá 
chegaríamos. É lógico que depois de ter obrigado a essas mudanças todas, a 
preocupação das pessoas é melhorar, mas nunca ninguém estaria à procura de 
melhorar uma coisa que não estava a funcionar e havia condições para funcionar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 49 52 A escola a tempo inteiro, de que eu não sou um partidário, está completamente mal 
concebida. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 49 53 As AEC’s são um nivelamento da sociedade por baixo, ou seja, ele podem ter desporto 
mas não vai sair de não nenhum desportista, eles têm Educação Musical, mas não vai 
sair de lá nenhum músico. Nós precisávamos era de as crianças que têm jeito para a 
música, saindo da escola tivessem duas ou três horas de música por dia. Depois temos 
um erro crasso, que é num nível monodocente, como é o primeiro ciclo, as áreas de 
enriquecimento curricular são por disciplina. O ensino disciplinar é uma patetice de todo 
o tamanho. A mono docência é para eles terem uma identificação com o seu professor e 
têm de manhã um professor, que seria o seu professor e à tarde aparecem-lhes três e 
quatro professores, que até poderiam ser monitores. É de uma patetice tão grande que 
sai de todos os cânones do que deve ser a Educação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 03 66 na escola a tempo inteiro, embora nós tenhamos mais trabalho, a contratação dos 
professores devia ser nossa 
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políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.02 Aplicação da 
medida\A contratação de 
professores devia ser da 
responsabilidade da escola 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.02 Aplicação da 
medida\Há obstáculos a 
ultrapassar e aspetos a melhorar 

Delta 03 67 como é que isso pode ser bem feito, com escolas de 1.º ciclo, onde ainda há uma lei 
que diz que se só há duas salas a escola não tem direito a funcionário. Isto depois cai 
tudo por terra. Escola a tempo inteiro, sim, mas depois não há funcionários 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.02 Aplicação da 
medida\Há obstáculos a 
ultrapassar e aspetos a melhorar 

Delta 32 40 Aquilo que costumo dizer é assim: a minha escola tinha tanta coisa para os alunos 
estarem ocupados, desde a ludoteca, a biblioteca, salas de estudo e não sei quê. 
Porque era obrigada a  saber onde os alunos estavam? Se me disserem assim: “Fechas 
os portões, ninguém pode sair da escola, mas deixem-nos usar o espaço, nem que seja 
estar a lagartar, a namorar, que faz muito bem, a socializar. É preferível depois de 
esgotar a situação da permuta dentro do conselho de turma, depois de esgotada a 
situação de ser um professor da mesma disciplina a dar a aula, deixam-nos estar à solta 
porque iremos ter muito menos agressividade, muito menos indisciplina. Esta geração 
de miúdos que estão na secundária cresceu, desde os quatro meses, entre 4 paredes, 
sempre no infantário, sempre na creche, e que ainda por cima já vêm da escola a tempo 
inteiro que também foi muito encaixada dentro de quatro paredes. Isso acho errado. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.05 Escola a tempo 
inteiro\05.03.04.02 Aplicação da 
medida\Não devia ser 
responsabilidade da escola 

Delta 49 54 Sou partidário de uma ocupação a tempo inteiro, com outras instituições a colaborarem, 
de preferência não muito na escola., com as IPSS’s, como aliás o governo do António 
Guterres fez, e muito bem. Assim, é que os pais seriam chamados à responsabilidade. 
Meus amigos, arranjem associações, criem instituições, vocês é que sabem o que 
querem para os vosso filhos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 13 108 No ranking eu não sei qual foi a posição. Nós fomos injustiçados. Na nossa análise, 
aliás fizemos um contraditório, não percebemos bem porque é que aparecem níveis de 
liderança ou níveis de gestão com Muito Bom e depois me aparece a liderança com um 
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políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\A 
autoavaliação deu um resultado 
muito diferente da avaliação 
externa 

Bom só. Não percebemos porque é que todos os parâmetros que são analisados deram 
Muito bom, aliás, percebemos de acordo com a explicação de alguns elementos da 
inspeção. Tivemos tudo Bom e Muito Bom e, portanto, não tivemos uma posição muito 
destacada, nada destacada no ranking, ao contrário de outras escolas no ano seguinte. 
No ano seguinte as notas subiram imenso. Isso teve a ver com a avaliação docente 
também porque quanto melhor avaliação tivéssemos mais quota tínhamos para muito 
bons e excelentes, isto foi-me explicado pela própria inspeção. A verdade é que nós 
sentimo-nos mal, não gostámos da avaliação que tivemos. Contudo, isso para nós foi 
pouco importante, sabe porquê? Porque antes da avaliação externa nós tínhamos um 
processo de autoavaliação de três anos, e continuamos ainda hoje, e o nosso processo 
de autoavaliação dava-nos um feedback completamente diferente. Portanto, não nos fez 
mossa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\A 
autoavaliação deu um resultado 
muito diferente da avaliação 
externa 

Delta 13 109 o que leio não é a nota final, a classificação, o que eu leio nem é muito dissonante. 
Depois, a tradução do que se lê, do descritivo para a classificação, é que nos deixa um 
pouco, pronto, com um amargo de boca. Então mas isto tudo seria, à partida, de acordo 
com o que têm estabelecido, para dar um Muito Bom, mas pronto foi Bom, não há volta 
a dar. Só nos incentivou. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\A 
autoavaliação deu um resultado 
muito diferente da avaliação 
externa 

Delta 13 110 A equipa de autoavaliação ainda mais se dedicou e continua a trabalhar sem horas 
nenhumas, a trabalhar aí forte e feio no sentido de melhorar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 

Delta 59 42 penso que foi 96, demos o salto de querermos aderir àquele movimento pioneiro da 
avaliação externa das escolas. Aderimos e em função daquilo que apresentámos, fomos 
selecionados e, portanto, tivemos aqui uma equipa da avaliação externa. Na altura foi o 
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políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\Aderimos 
desde o primeiro momento 

projeto piloto liderado pelo Professor Doutor Pedro Guedes de Carvalho, se não estou 
em erro, e estiveram aqui três dias. Hoje as coisas estão consubstanciadas a nível da 
inspeção e de equipas para esse fim, mas isso foi pioneiro. Na altura o relatório foi 
tornado público e tivemos, três Bons e dois Muito Bons e, sobretudo, na prestação do 
serviço público e a Missão, a Visão, os princípios e valores, diziam eles, estavam muito 
claros 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\É uma 
oportunidade para a escola refletir 
e melhorar 

Delta 02 95 Nós tínhamos muitos processos de reflexão, mas éramos sempre nós. (...) [era] olhar 
para o umbigo. (...) Nós procurámos ser objetivos e ter em mente aquilo que queremos, 
que é melhorar a qualidade de aprendizagem dos alunos; é sempre este o objetivo, 
[mas] éramos sempre nós e nós e assim não nos distanciamos da obra-prima; é da lei, é 
do conhecimento. Portanto, quando nos aparece a primeira proposta, nós candidatámo-
nos, eu depois disse-lhes os motivos: Primeiro, porque nunca tivemos quem nos viesse 
cá dizer, a escola tem um processo de reflexão, introduziu processos de mudança, mas 
nunca ninguém nos veio dizer: “Olhe isto está bem, aquilo está mal”; segundo lugar, até 
para podermos confrontar os resultados dessa avaliação com a nossa própria avaliação, 
não é? Pronto, e eu achei que foi um processo profundamente enriquecedor; o processo 
de avaliação externa envolveu a escola toda. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\É uma 
oportunidade para a escola refletir 
e melhorar 

Delta 02 96 Eu acho que (...) em muitas escolas as pessoas fazem as coisas, fazem, fazem, fazem, 
mas não registam isto é, nós fazemos, avaliamos, andamos, e temos muita coisa 
escrita, mas se calhar não da forma sistemática que devíamos ter e que agora temos. 
(...) Por isso é que eu acho que a avaliação externa foi muito boa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\É uma 
oportunidade para a escola refletir 
e melhorar 

Delta 02 97 eu acho que a avaliação empírica é muito boa em muitos momentos, agora, se eu 
quiser a terceiros explicar porquê, eu preciso de ter dados sistematizados. (...) Preciso 
de evidências do processo 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\É uma 
oportunidade para a escola refletir 
e melhorar 

Delta 19 73 Para mim o que me animaria, era, para já, conseguirmos superar a média nacional, e 
estamos a consegui-lo, nalgumas disciplinas. Temos tido algumas iniciativas nesse 
sentido quer a nível interno de reflexão, para as disciplinas que se afastam mais, pôr as 
pessoas a pensar, estratégias para ultrapassar isto. Este ano tinha vontade de fazer 
testes intermédios a nível escolar, porque achamos que pode ser interessante, ou seja, 
todos os alunos fazerem o mesmo teste num dia, não quer dizer que seja em todas as 
disciplinas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\É uma 
oportunidade para a escola refletir 
e melhorar 

Delta 39 65 a minha visão da escola leva-me a desenvolver um conjunto de recolha de elementos 
ou produzir documentos de reflexão, essa é uma delas. Por exemplo, sempre 
discutimos os resultados escolares, os resultados dos exames a nível interno, 
comparativamente, comparar as disciplinas com classificações internas e classificações 
de exames, aquelas diferenças, para procurar ver o que é que podíamos fazer para 
melhorar os resultados dos exames do 9.º ano, etc. Foi por isso que também fizemos 
um programa de assessoria com aquela instituição, como disse há bocadinho, que 
temos desde 2000/2001. O que é que eu quero dizer com isto? Para nós esta situação 
sempre foi clara, isto é, a escola tem que prestar contas, ponto final, seja à comunidade 
interna, seja ao Ministério da Educação, de quem depende. Depois, é evidente que há 
coisas que nós consideramos que são mais positivas ou que são menos positivas em 
termos do funcionamento e do impacto que têm na escola. Recordo-me que a minha 
escola foi há uns anos a melhor escola, a nível nacional, de Português B, nos exames 
de Português B. (...) Como é que uma escola de um ambiente rural, como é que a 
nossa, teve resultados a Português B, ao nível dum Externato de Lisboa que tinha tido 
14 ou 17 alunos a fazer exames e nós tínhamos tido 70 e tal e tivemos 14 vírgula não 
sei quantos de média? Claro aquilo gerou ali uma onda contraditória, porque para uns 
era o resultado do trabalho, para outros aquilo foi alguma coisa de artificial e que se 
tentou desvalorizar. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temo-nos, 
frequentemente, em termos de ranking, situado do meio para baixo. Nós sabemos 
claramente que o valor que a escola acrescenta aos alunos, é superior àquilo que é 
esperado, temos essa consciência porque temos instrumentos que nos dizem isso. 
Quando discutimos estas coisas, já discutimos isto nessa perspetiva (...). Nós, quando 
estamos a falar, por exemplo da avaliação externa, nós previsivelmente sabíamos quais 
eram os campos onde iriamos ter mais dificuldades na avaliação, porque o trabalho que 
tínhamos feito nos tinha identificado um conjunto de pontos críticos que a avaliação 
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identificou. Não foi grande surpresa. (...) faz parte da cultura da escola, do dia a dia da 
escola. Está instituído debruçar-nos sobre os resultados, sobre os rankings, 
comparativamente com escolas que nos são vizinhas, até por disciplinas, os que 
estiveram melhor, os que estiveram pior. Depois temos sempre um farol que é melhorar, 
em relação àquilo que temos feito. Por exemplo, o Projeto Educativo tem as médias dos 
resultados dos exames dos últimos três anos e apontam o caminho para cada uma das 
disciplinas, para os próximos quatro anos, precisamente para irmos progressivamente 
melhorando. Agora também não queremos uma melhoria artificial, queremos uma 
melhoria sustentada, queremos uma melhoria em que as pessoas se sintam envolvidas 
nos processos de decisão, em que as pessoas colaborem na melhoria efetiva dos 
resultados. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\É uma 
oportunidade para a escola refletir 
e melhorar 

Delta 59 43 Os produtos são uma coisa, mas na forma como em termos de processo se conseguem 
operacionalizar as coisas tinha aqui situações muito interessantes. E é aquilo que nós 
temos tentado fazer, sobretudo desmultiplicar as energias. Ainda não se falava em 
objetivos operacionais ou em metas e nós já as tínhamos, mas claro que não temos isto 
na perfeição. Isto é um processo sempre de construção, de reflexão e interação 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\Houve 
grande participação 

Delta 02 98 Toda a gente participou, toda a gente percebeu, que quem quis participou, fizeram-se 
painéis, as pessoas foram livres de dizer o que quiseram  

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\Os 
resultados por vezes são 

Delta 19 74 a questão dos rankings é uma matéria discutível porque as escolas não partem todas do 
mesmo ponto. Posso dizer que a nossa escola tem tido os melhores resultados no 
distrito porque se calhar também somos nós que temos as melhores condições para ter 
esses resultados. 
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discutíveis 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\Os 
resultados por vezes são 
discutíveis 

Delta 40 31 em 99/2000 tivemos a avaliação integrada, e um dos aspetos negativos para a equipa 
inspetiva era o demasiado protagonismo do presidente. Curiosamente, agora em 
2006/2007, tivemos a classificação máxima na liderança. Quer dizer, o que era mau 
num momento passou a ser muito bom no outro. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.06 Avaliação 
externa das escolas\05.03.02.02 
Aplicação da medida\Os 
resultados por vezes são 
discutíveis 

Delta 45 56 Em termos de avaliação, fica sempre muito cá em baixo. (...) [Para nós] a igualdade de 
oportunidades de ser uma escola para todos, ser mesmo uma escola para todos, faz 
com que os nossos alunos vão todos fazer exame, incluindo os alunos do PIEF. 
Estimulamos esses alunos a irem fazer os exames, se eles não fossem as nossas 
médias melhoravam. Estes alunos fazem o 2.º ciclo num ano e o 3.º ciclo em dois anos 
portanto não podem estar tão bem preparados como os que fazem o percurso normal, 
eles fazem o 2.º e 3.º ciclos em três anos. Somos a única escola com PIEF na cidade. 
(...) Não têm [em conta esta especificidade], os rankings fazem as médias, não fazem 
mais nada. Não sabem quem tem PIEF a fazer exames. E nós estimulamos esses 
miúdos. Sabe porquê? Porque um aluno PIEF é um aluno de certeza absoluta marcado 
por aspetos muito negativos ao longo da sua vida, já esteve afastado da escola de 
certeza, já esteve, se calhar, em situações de trabalho infantil, se calhar tem das piores 
formas de exploração e quando ele volta para a escola e consegue chegar ao final do 
3.º ciclo, não sabemos quando ele tiver 30 anos, não quer continuar a estudar. Portanto, 
se ele for fazer o exame, fica com possibilidade de continuar, nós damos-lhe nota para 
ele ir fazer o exame e estimulamos para eles irem fazer os exames. Sabemos que ele 
vai lá chegar e não vai conseguir ter aquela nota, mas se nós conseguirmos articular de 
forma a que, mesmo com uma nota muito baixa, ele vai passar a uma das disciplinas ele 
vai dai a 10 ou 15 anos, se quiser, continuar. É essa questão. Posso-lhe dar outro 
exemplo: nas provas de aferição, os nossos meninos fazem todos provas de aferição, 
há escolas em que isso não acontece. Há escolas em que dizem àquele menino que 
naquele dia não precisa de ir à escola. Os nossos vão alunos todos. Ninguém quis os 
meninos PIEF’s nas escolas da cidade, é na nossa escola que estão. Nós temos taxas 
elevadíssimas das necessidades educativas especiais, os pais dos meninos escolhem 
este agrupamento. Chegam cá e vão fazer as provas de aferição, vão fazer exames. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\Deve ser o profissional 
mais bem pago da escola 

Delta 09 91 Eu tenho professores aqui na escola que ganham mais do que eu e não têm cargo 
nenhum, têm mais tempo na carreira.(...) A mim não parece correto. Eu defendi isso no 
Conselho das Escolas quando se falou nos suplementos remuneratórios. Eu achava e 
continuo a achar que o cargo de Diretor, pelo menos enquanto ele está como Diretor, 
não deve ser inferior a nenhum outro na escola. Eu acho que o Diretor devia ser, nem 
que fosse um euro a mais, receber mais do que o professor mais bem remunerado da 
escola, pela responsabilidade que tem, pelo trabalho, pela isenção de horário, pelas 
trinta e cinco horas semanais que os outros não fazem, não é? Fazem é na componente 
não letiva e na individual e, ainda mais agora que é Diretor. Antes ainda se dividiam as 
culpas com o resto da equipa, mas agora não. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\Deve ser o profissional 
mais bem pago da escola 

Delta 17 69 o Diretor devia ganhar o mesmo que o gajo do 10.º escalão. Não sei se me estou a 
fazer entender? Quer dizer, tem que haver uma certa coerência. 
P.: Mas os diretores têm um suplemento remuneratório. 
Suplemento remuneratório sim, mas estamos a pensar em termos do vencimento base. 
Claro que há discrepâncias porque há escolas que têm diretores que, se calhar, estão 
no 5.º escalão ou no 6.º escalão. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\Deve ser o profissional 
mais bem pago da escola 

Delta 17 70 Eu sempre fui um indivíduo, mesmo no 10.º escalão, eu se calhar não sou o gajo que 
ganho mais aqui nesta casa. Se nós pensarmos, uma pessoa que esteja no 10.º 
escalão e que tenha horas extraordinárias... Antes sim, agora não, com o suplemento 
remuneratório já não. Nós temos que pensar que isto é uma empresa, mas não é uma 
empresa, não sei se me estou a fazer entender? Mas também não sou daqueles que 
digo que isto não é uma empresa. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\Deve ser o profissional 
mais bem pago da escola 

Delta 45 57 Eu acho que o diretor da escola devia ser a pessoa mais bem paga dentro da escola e 
não é isso que acontece. Se as pessoas forem novas, em escalões mais baixos 
qualquer um no décimo escalão pode ganhar mais do que um diretor e as 
responsabilidades não têm nada a ver uma com a outra. Portanto, acho que as pessoas 
não estão neste momento no desempenho destes cargos porque o suplemento não vale 
a pena. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 13 111 Eu penso que este suplemento remuneratório ao fim ao cabo, acabou por ser mais a 
imagem social do Diretor. Neste momento até há aí gente que julga que vendemos rios 
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DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\O suplemento 
remuneratório é insufuciente 

de dinheiro. 
P.: E é insuficiente esse suplemento remuneratório? 
Acho que sim; para a responsabilidade que temos, acho que sim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\O suplemento 
remuneratório é insufuciente 

Delta 17 71 Eu considero que podiam ir mais além. Se eu pensar nas horas, acho pouco, mas 
também percebo porque se eu pensar em dois mil e tal diretores a receber mais X o 
país já sabia que o Teixeira dos Santos ia dizer que não. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\O suplemento 
remuneratório é insufuciente 

Delta 45 58 É baixo, é pequeno. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\O suplemento 
remuneratório é insufuciente 

Delta 46 32 Pensando na responsabilidade que temos, e comparando com a responsabilidade que 
outros cargos têm, eu acho que somos mal pagos, mas as coisas são como são. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.01 Análise 
da medida\São poucos os 
incentivos 

Delta 18 56 Tenho receio que as pessoas com qualidade digam: “Eu estou aqui a perder a minha 
vida, nem vejo a minha filha e ainda por cima não me pagam, ainda me tiram dinheiro.” 
Quer dizer, não há nenhum incentivo. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.07 Remuneração 
dos diretores\05.03.07.02 A 
aplicação da medida\Não muda 
em nada o meu trabalho 

Delta 58 38 A minha mulher diz-me que eu sou um privilegiado, porque senão me pagassem nada, 
eu fazia o mesmo e ainda por cima pagam-me um suplemento. (...) Enquanto alguns 
colegas andavam na altura a lutar, porque uns achavam que o suplemento é pouco e 
devia ser X e devia ser Y, e o diretor deve ser o que ganha mais na escola, essas 
coisas... (...) eu secundarizei sempre isso, não é um assunto prioritário para mim. Eu 
comecei (...) já lá vão vinte e não sei quantos anos. Na altura, o suplemento que existia 
não sei se eram doze contos ou dez contos, não sei ao certo. Hoje é aquilo que é, todos 
sabemos quanto é, e eu sempre dei o máximo, sempre fiz o máximo. Se me pagarem a 
gasolina, também serve porque aquilo que gosto de fazer é, de facto, aquilo que faço 
com o miúdos e para os miúdos. Se não me pagarem? Não é por aí. A questão agora 
está no salário... (...) Somos bem pagos? É assim, em termos de salários médios do 
nosso país, até estamos ligeiramente acima. Se me perguntar se é suficiente digo-lhe 
que não. Quer dizer, eu gostaria de ter ao final do mês mais mil ou mil e quinhentos ou 
dois mil euros, é óbvio. (...) Nós sabemos que em termos europeus, no topo de carreira, 
estamos equilibrados com os países mais ricos da Europa e nós somos os mais pobres. 
E depois pergunta-me: Mas afinal o que é que acha, o que é que pensa de facto disto? 
É assim, eu antes de ser professor, sou cidadão e como cidadão tenho que pensar que 
o nosso país neste momento é um dos países mais pobres da Europa. Não interessa 
porquê, mas é um dos países mais pobres da europa. Nós temos um salário médio que 
será pouco superior a mil euros, em termos ilíquidos, temos quase 30% de população 
que ganha 600 € por mês e eu como cidadão tenho o direito de estar a pedir mais? 
Neste momento, aliás, ainda hoje de manhã alertava ali alguns colegas que estavam 
nesta situação, de agora das progressões e da abertura das carreiras, alertava-os para 
o nosso dever, para o nosso dever como cidadãos. É assim, eu não sei se neste 
momento, em termos éticos e cívicos, eu deveria estar, eu como professor, eu ou os 
representantes dos professores, os sindicatos, deveriam estar a falar neste momento 
em progressões de carreiras, aumentos de ordenados, enfim tudo e mais alguma coisa, 
quando se sabe que o país não tem dinheiro. Quando muito o que devia estar a ser feito 
era negociar, tudo bem, para um momento em que o país tenha disponibilidade para. E 
estou a dizer isto para os professores como digo para qualquer outra profissão porque 
neste momento não somos só professores, também somos cidadãos. Agora enquanto 
professor se me pagarem mais eu aceito, não tenho problema nenhum. (...) Cinco mil 
euros por mês, não era mau. Mas como lhe digo é assim, se não me pagassem nada eu 
fazia o mesmo trabalho porque, de facto, gosto daquilo faço, adoro aquilo que faço e se 
a comunidade continuar a apoiar-me, continuarei a fazer aquilo que, de facto, acho é o 
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nosso caminho, paguem-me ou não me paguem. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.08 O estatuto do 
aluno\05.03.04.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 08 88 No que diz respeito às crianças e aos alunos, o estatuto do aluno não era minimamente 
adequado à nossa realidade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.08 O estatuto do 
aluno\05.03.04.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 41 53 uma das coisas que foi um pouco negativa, por exemplo, foi a questão do estatuto do 
aluno em termos de dois aspetos. O primeiro foi a construção de uma má lei. Em termos 
orgânicos, a lei está mal estruturada, a lei não está ligada. Qualquer pessoa que tenha 
depois sabido por porta travessas, sabe que aquilo feito por duas equipas diferentes. 
Tentaram articular dois documentos que tinham espíritos diferentes e acabou, 
desculpem o termo, naquilo que ali está que é uma lei que não se lê do princípio ao fim. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.08 O estatuto do 
aluno\05.03.04.01 Análise da 
medida\Discordância 

Delta 49 55 O estatuto do aluno devia ter sido feito com mais calma. O grande erro foi ter feito as 
coisas com demasiada pressa e sem explicar as coisas. E mesmo assim, ainda teve a 
ajuda do Conselho das Escolas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.09 A renovação do 
parque escolar\05.03.09.01 
Análise da medida\Foi uma das 
medidas mais importantes 

Delta 23 72 esta do Parque Escolar (...) é uma das medidas fundamentais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.09 A renovação do 
parque escolar\05.03.09.01 
Análise da medida\Foi uma das 

Delta 36 38 A outra que para mim revolucionou muito destas questões foi exatamente a decisão ao 
nível da remodelação do parque escolar, em termos de património. Acho que foi a 
medida de fundo mais emblemática que ela tem, juntamente com a questão tecnológica. 
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medidas mais importantes 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.09 A renovação do 
parque escolar\05.03.09.02 
Aplicação da medida\É um marco 
na Educação 

Delta 36 39 Aí sim, podemos, com toda a propriedade podemos falar de um tempo antes e um 
tempo depois. As escolas depois da aplicação do plano, do plano tecnológico e da 
aplicação da reformulação de edifícios, as escolas são outras, são escolas diferentes. 
Isso, eu não tenho qualquer dúvida. Aí é mesmo revolução. Eu penso que esses são 
dois marcos extremamente importantes e que acompanham muito aquilo que são as 
necessidades e os desenvolvimentos que nós vemos noutros países mais evoluídos ou 
ditos mais evoluídos. Essas, de facto, foram duas das medidas mais marcantes, 
estruturantes mesmo, dela. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.09 A renovação do 
parque escolar\05.03.09.02 
Aplicação da medida\Motivou-me 
a requalificação da escola 

Delta 19 75 é curioso que eu há três anos atrás estava muito desmotivado em relação ao ensino, 
estava com uma vontade enorme de me ir embora. Se houve alguma coisa que me fez 
candidatar e ficar mais algum tempo, foram dois aspetos: o Conselho das Escolas, 
menos, mas foi também importante porque apesar de tudo gosto da troca de 
experiências porque conhecemos novos colegas. Mas o que mais me motivou foi a 
requalificação da escola, era algo que já estávamos a acompanhar porque o nosso 
projeto estava a decorrer, e eu já tinha falado com o arquiteto. De facto, é modelo de 
intervenção que acho interessante e diferente na sua conceção, porque, finalmente, fez-
se alguma coisa nas escolas com a intervenção delas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.10 Contratos de 
autonomia\05.03.10.01 Análise da 
medida\Concordância 

Delta 36 40 a possibilidade da existência de contratos de autonomia com as escolas foi importante 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.10 Contratos de 
autonomia\05.03.10.01 Análise da 
medida\O conteúdo não é o 
melhor 

Delta 36 41 não quer dizer que depois o conteúdo tenha sido o melhor 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 55 59 Continuamos com vinte e quatro escolas a terem contratos de contrato de autonomia, 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.10 Contratos de 
autonomia\05.03.10.02 Aplicação 
da medida\Há poucas escolas com 
autonomia 

mas acho que deviam ser muito mais. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.10 Contratos de 
autonomia\05.03.10.02 Aplicação 
da medida\Não é uma verdadeira 
autonomia 

Delta 55 60 Acho que o contrato de autonomia responsabiliza, mas se for uma autonomia a sério, 
que não é o que acontece neste momento. O contrato de autonomia foi muito giro. A 
senhora ministra conseguir assinar aqueles vinte e dois contratos de autonomia, depois 
vieram mais dois, mas não é uma verdadeira autonomia. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.11 Os CEF's e o 
ensino profissional\05.03.11.01 
Análise da medida\Foi uma 
medida extraordinária 

Delta 49 56 a introdução dos CEF’s e dos profissionais foi uma medida extraordinária, que tinha 
vários anos de atraso. Os CEF’s têm de ser modificados e aprofundados: Os 
profissionais também, têm de ter uma carga muito maior nas empresas e menos tempo 
na escola. Foi uma medida muito melhor do que andar aí a gastar dinheiro com as 
escolas profissionais e vai ver que no final safam-se aí umas cinco ou seis escolas 
profissionais. Se o dinheiro que lá foi investido tivesse sido nas nossas escolas tinhas 
sido brutal. Não sei se as escolas estavam em condições de aplicar esse dinheiro, 
também é verdade, mas se tivessem. E estou convencido de que nos últimos anos já 
estavam. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.12 A avaliação pelo 
CIADAP\05.03.05.01 Análise da 
medida\Foi das piores medidas 
criadas 

Delta 08 89 O CIADAP, já deve ter ouvido falar dele trezentas vezes, foi das piores coisas que se 
criou na administração pública até hoje, por várias razões. Uma das razões é porque 
não é possível criar instrumentos de medição permanente do labor destes funcionários. 
São funcionários que ganham até 500 € mês, diga-se de passagem, nem é possível 
imprimir uma avaliação correta sem criar grandes invejas e grandes inquietações aqui. 
O CIADAP tem sido um quebra-cabeças desgraçado nesta escola 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.12 A avaliação pelo 

Delta 08 90 existe uma componente na avaliação nomeadamente no CIADAP que é a 
autoavaliação, e esta é sempre a melhor do mundo. É das regras que as pessoas não 
tem noção nenhuma daquilo que desempenha, até que desempenhar o melhor que 
pode, e pode ser uma grande porcaria. Eu consigo distinguir por feeling e até por 
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CIADAP\05.03.05.02 Aplicação da 
medida\Na autoavaliação as 
pessoas são sempre ótimas 

desempenho os funcionários que prestam aqui serviço; eles é que não conseguem. A 
consciência do Homem de si é um dos pilares da democracia. Nós vivemos num Estado 
de direito democrático, em que todas as lógicas de opção funciona o indivíduo em si, e 
acho muito bem. Mas aqui não, não funciona o indivíduo em si, funciona o indivíduo por 
si, que é uma coisa diferente. Tem sido difícil. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.03 Outras medidas 
políticas\05.03.12 A avaliação pelo 
CIADAP\05.03.05.02 Aplicação da 
medida\Um Muito Bom deveria 
implicar instrumentos exaustivos 
de avaliação 

Delta 08 91 Se eu soubesse o que sei hoje, eu nunca atribuiria uma menção de Muito Bom a 
ninguém porque isso é gerador de facto de grandes assimetrias ao nível do 
comportamento das pessoas e é gerador de grandes invejas e de grandes inquietações. 
Por outro lado, para não atribuir menções de Muito Bom eu teria que criar instrumentos 
de medição do desempenho dos funcionários que eram instrumentos exaustivos e 
fariam que a nossa vida não seria mais nada senão estar em cima deles 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.01 Produção 
legislativa\A maioria das medidas 
devia ter sido tomada há muito 
tempo 

Delta 10 68 soube gerir muito bem essa conflitualidade, isto é, dizendo claramente que na maioria 
das grandes decisões deste governo e na política da ministra eu estou em absoluta 
concordância, dizendo isso abertamente e em assembleia de professores, as pessoas 
entenderem que, mesmo assim, a maior parte das coisas que aqui se fazem têm de ir 
ao encontro dos jovens. Para isso é necessário ultrapassar aquilo que nos separa para 
ir de encontro ao que há de comum, que é não prejudicar os alunos. E penso que 
conseguimos isso. Nós não temos grande conflitualidade entre os docentes, apesar de 
sempre haver grupinhos: nas mesas dos chás, nas reuniões gerais de professores os 
dos 1.º ciclo estão de um lado, os do pré-escolar noutro e os do 2.º e 3.º ciclo estão de 
outro lado, mas isso também acontecia antes, até entre docentes do 2.º e 3.º ciclo havia 
clivagens. Isso sempre houve, quando cheguei aqui havia os doutores e os outros. Mas 
este ano é particularmente difícil que se implementaram, não considera que tenham sido 
gravosas, acho até que eram inevitáveis e a maioria delas já devia ter sido tomada há 
muito tempo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.01 Produção 
legislativa\A maioria das medidas 
devia ter sido tomada há muito 

Delta 10 69 Se separamos isto só em duas dimensões, antes e após Maria de Lurdes Rodrigues, 
havia coisas que eram urgentes, pelo menos há duas dezenas de anos. Ninguém de 
bom senso consegui entender como é que se faziam carreiras sem dar aulas. E estou à 
vontade para dizer isto porque tenho uma irmã que se reformou há dois anos e mais de 
metade da vida dela não trabalhou e chegou ao topo da carreira. A outra metade que 
trabalhou foi só para sacrificar miúdos porque se ela não estava emocionalmente 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

882 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

tempo equilibrada não podia ser boa professora. Mas a lei dizia que ela tinha de ser professora 
até morrer. Passaram por ela gerações e gerações de crianças que ficaram tolhidas. 
Esta é a realidade e quem o quiser esconde, não o deve fazer porque presta um mau 
serviço à sociedade. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.01 Produção 
legislativa\A maioria das medidas 
devia ter sido tomada há muito 
tempo 

Delta 10 70 a grande maioria das medidas tomadas por esta equipa ministerial, no âmbito da 
Educação, não é da governação, no meu ponto de vista faziam todo o sentido e os bons 
profissionais só teriam a beneficiar com elas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.01 Produção 
legislativa\Houve iniciativas com 
que concordo e outras com que 
não 

Delta 08 92 em relação à ministra, do ponto de vista político, de facto, há muitas iniciativas que nos 
merecem, que a mim me merecem, nos não, que a mim me merecem muitas reservas. 
Mas há muitas iniciativas relativamente às quais eu fui adepto. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.01 Produção 
legislativa\Houve medidas muito 
positivas 

Delta 30 52 houve medidas que foram importantes. Por exemplo, a reorganização da rede escolar, o 
plano tecnológico, a própria parque escolar com as obras de melhoria na escolas, o 
reforço do ensino público, a questão de incentivar os cursos profissionais com um 
acréscimo de alunos nesses cursos, a extensão da escolaridade obrigatória, questão do 
próprio Estatuto da Carreira Docente e de impor que os professores estivessem mais 
tempo na escola. Aliás, eu esqueci-me de dizer, esta foi outra barreira que apanhei. Eu 
apanhei precisamente essa fase em que os professores não estavam habituados a estar 
na escola, nas horas do artigo 79 e passaram, obrigatoriamente, a ter de estar. Nunca 
mais me esqueço dessa reunião com o secretário de Estado, o Valter Lemos, em que 
eles disse “Não, não, agora todos os professores com o artigo 79 têm que o cumprir na 
escola”. Falava da componente não letiva e ninguém estava habituado a isso. As aulas 
de substituição foi outra onde ainda há alguma resistência. Houve muitas mudanças... 
Tudo isto foram medidas positivas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 

Delta 11 78 Vamos lá a ver, eu não sou socialista, não tenho simpatia pelo PS, sou de esquerda, 
sempre fui e, portanto, sempre tive uma posição de contestação. O pessoal da minha 
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DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.01 Produção 
legislativa\O XVII governo colocou 
em ordem uma série de situações 

esquerda vive muito de contestação e de oposição, é uma cultura que me vem da 
faculdade, de contestação e de oposição. Mas o ser de esquerda não significa que não 
se tenha a noção do que é a legitimidade democrática, em primeiro lugar, e que não se 
tenha rigor e exigência. Eu digo que este governo colocou em ordem, eu não digo na 
ordem porque isso tem outras conotações, digo que colocou em ordem uma série de 
coisas que precisavam de ser colocadas a nível da Educação. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.01 Produção 
legislativa\O XVII governo colocou 
em ordem uma série de situações 

Delta 11 79 mexeu-se mais a nível legislativo durante quatro anos do que se mexeu desde 1986 
para cá, desde a Lei de Bases. Acho que muitas das coisas não tiveram tempo de se 
consolidar. Isto para dizer que eu estou de acordo com uma grande parte da política e 
da estratégia que foi seguida, o que não estou de acordo é com a forma como se 
abordou os professores. Subestimou-se, se quiser, trinta anos de nacional porreirismo 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.01 Produção 
legislativa\O XVII governo colocou 
em ordem uma série de situações 

Delta 11 80 não é possível num ano ou dois inverter todo um passado de "Eu vou à escola dar umas 
aulas". Não se pode num ano ou dois, nem mudar a cultura de uma escola. Isso não 
está consolidado. Pessoalmente vejo com bons olhos. Se calhar há de achar estranho 
porque é que delimitei o terreno no início, mas fi-lo para se perceber que isto não é uma 
opinião política, é uma opinião técnica, enquanto educador e responsável por uma 
escola. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\A produção legislativa 
teve impacto na escola 

Delta 01 75 Isso é uma panóplia... A influência é uma influência complicada porque a gente nunca 
sabe o que é... A maior parte das medidas não são medidas populares, não é? Caiem 
na escola, destabilizam. A gente tenta fazer cumprir a lei e depois elas começam a 
estabilizar, a seguir vem outra, ainda não acabaram, ainda não se acabou de digerir a 
anterior já tem outra. E, portanto, tem sido o que tem vindo a acontecer. Agora estamos 
a digerir ainda a avaliação e agora já temos aí, outra bomba, que é a dos Mega 
Agrupamentos 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\A produção legislativa 
teve impacto na escola 

Delta 30 53 Essas medidas tiveram influência na sua ação? 
Influência como? 
P.: Influência porque algumas delas trouxeram, provavelmente, contestação e, como tal, 
alguns problemas à escola. 
Ah, sim, obviamente. Obviamente que foram barreiras internas. Ainda me lembro de 
situações em que tive de impor. Por exemplo nas substituições 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS Delta 20 77 Todas estas medidas tiveram influência na ação do Executivo que teve de gerir isto tudo 
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POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Foi necessário gerir tudo 
com muito cuidado 

com muito cuidado para evitar os conflitos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Foi necessário gerir tudo 
com muito cuidado 

Delta 24 65 O meu princípio foi sempre não deixar beliscar o Agrupamento, a escola, o trabalho que 
cá se faz, não perder a escola. (...) Depois apanhar os cacos seria muito difícil e por 
outro lado sustentar tudo, porque a porta estando sempre aberta diziam-me: “Eu não 
concordo com isto e com aquilo e tu que vais lá devias dizer isto e aqueloutro.” Tentei 
sempre sustentar isto, nunca perder o Agrupamento. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Há uma ausência de 
estratégia por parte do Ministério 
da Educação 

Delta 07 78 No âmbito das políticas educativas não há, é a minha singela opinião, eu acho que não 
há estratégia. Nós, Diretores de escola, não sabemos qual é a estratégia que o  
Ministério da Educação tem para a Educação em Portugal. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Há uma ausência de 
estratégia por parte do Ministério 
da Educação 

Delta 07 79 acho que o Ministério da Educação deveria colocar em primeira instância ele próprio 
essa questão: “Que educação é que nós queremos?” e as escolas “Que escola é que 
nós queremos? Uma escola para quem? Para os bons alunos? Para os maus alunos? 
Uma escola para quem? Para os professores?” 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Há uma ausência de 
estratégia por parte do Ministério 
da Educação 

Delta 07 80 o Ministério da Educação parece uma árvore de Natal, onde se vão colocando os 
enfeites todos, mas nunca ninguém percebeu, onde é que os enfeites devem ser 
colocados, quantos enfeites devem ser colocados e quando a árvore deve estar com as 
luzes acesas. Estás a perceber? A questão é esta: é a falta de estratégia. 
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05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Houve medidas com um 
impacto negativo 

Delta 30 54 Essa foi outras das falhas, outro aspeto negativo deste governo. Falo da questão do 
concurso dos titulares. A forma como ele foi feito foi outra falha deste ministério, foi 
precipitado, foi mal conduzido. Aliás, para mim, as grandes três falhas deste governo 
foram, não a avaliação porque eu concordo com a avaliação, não concordo é a forma 
como o processo de avaliação foi implementado; foi o estatuto do aluno, que acho uma 
má lei que precisa de ser reformulada; e é, precisamente a questão dos titulares. É isto 
que vai ficar na memória das pessoas. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Houve medidas lançadas 
de uma forma incorreta 

Delta 11 81 Nós tivemos meios e ferramentas ao nosso dispor como nunca tivemos e acho que isso 
tem de ser reconhecido. Às vezes as coisas foram feitas de uma forma atabalhoada, 
autoritária e até arrogante que deitou a perder uma série de coisas que se fizeram 
durante os primeiros dois anos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\O problema não são os 
princípios de ação legislativa, mas 
a sua aplicação 

Delta 07 81 uma coisa que na nossa legislação tem de fantástica. Encontra-me uma declaração, por 
exemplo como esta que saiu, esta declaração do ministro sobre os Mega Agrupamentos 
ou um documento, um decreto-lei como o 75, cujos princípios sejam rebatíveis? Quase 
nenhum é rebatível. Os princípios, todos eles enfermam desta capa e desta auréola de 
assertividade. Estão bem feitos, estão bem construídos, fazem todo o sentido. O 
problema não são os princípios. O problema é, depois, como é que aqueles princípios 
se põem em prática. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\O problema não são os 
princípios de ação legislativa, mas 
a sua aplicação 

Delta 19 76 quando foi alterado o estatuto da carreira docente... estava lá tudo, só que as pessoas 
não leram. O modelo de avaliação, o estatuto da carreira docente, estava tudo lá. 
P.: Ou seja, o problema não era uma ausência legislativa, era uma ausência de 
aplicação do que estava legislado. 
É claro, só quando as pessoas começaram a sentir as diferenças é que acabaram por 
acordar. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Os últimos tempos têm 

Delta 07 82 confesso que os últimos tempos têm sido muito instáveis na Educação. 
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sido de grande instabilidade 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.04 Análise 
global\05.04.02. Aplicação das 
medidas\Os últimos tempos têm 
sido de grande instabilidade 

Delta 37 42 a administração não nos dá tempo, sequer, para assimilar a legislação porque quando 
ainda estamos a fazer isso já está a chegar uma nova e o que hoje é verdade amanhã é 
mentira. Na Educação não há estabilidade e calma. Hoje avalia-se assim, amanhã faz-
se assado (...), sobretudo com este governo. Não estou a dizer que seja bom ou que 
seja mau, mas com este governo tem sido uma proliferação de legislação; tudo foi 
alterado, tudo foi mudado. Nós ou acompanhamos isso ou, então, somos ultrapassados 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.05 Ausências 
sentidas\Avançar com a 
autonomia das escolas 

Delta 30 55 há uma coisa que é fundamental avançar-se rapidamente, que é a questão da 
autonomia. 
P.: Refere-se à autonomia das escolas? 
Sim, à autonomia das escolas, nos próximos anos tem de avançar. Agora é preciso um 
distanciamento organizacional, porque a autonomia não é só dizer que vamos dar 
autonomia, é preciso que as organizações estejam preparadas para aceitar e construir 
essa autonomia e depois ter capacidade para a manter. Isso é uma coisa que vai 
demorar tempo mas penso que será o próximo passo. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.05 Ausências 
sentidas\Reforma curricular do 2.º 
e 3.º ciclos 

Delta 49 57 ficou por fazer a grande reforma curricular do 3.º ciclo, que é um horror. Um Conselho 
de Turma que devia ter, no máximo, seis ou sete professores tem quinze e dezasseis 
professores, com o inconveniente de que o professor vê os alunos, às vezes, uma vez 
por semana e isso significa que tem depois de ter mais sete ou oito conselhos de turma. 
Não é possível trabalhar assim. O problema do insucesso no 3.º ciclo tem, acima de 
tudo, a ver com a questão curricular. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.05 Ausências 
sentidas\Reforma curricular do 2.º 
e 3.º ciclos 

Delta 49 58 a grande questão era a reforma curricular do 1.º e do 2.º ciclo. Eram área em que ela 
devia ter investido. Então haveria o antes Maria de Lurdes Rodrigues e um pós Maria de 
Lurdes Rodrigues. Mas avancemos. 

05. A INFLUÊNCIA DE MEDIDAS 
POLÍTICAS NA AÇÃO DO 
DIRETOR\05.05 Ausências 
sentidas\Regime de contratação 
dos professores 

Delta 42 47 Fomos agora contemplados com um valentíssimo prémio pela EDP no concurso da 
energia, vinte mil euros para uma escola é muito dinheiro. Isso é mais uma dor de 
cabeça porque a professora que encabeçou esse projeto é uma professora contratada 
que se vai embora... É uma pena! 
P.: Porque é uma pena? 
Porque é uma excelente pessoa, uma excelente professora e vai embora. 
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P.: Sim, mas quando me diz que é uma pena, está a querer dizer que é uma pena não a 
conseguir manter, contratando-a? 
Exatamente, exatamente. É um pena eu não poder dizer: “Não, tu ficas cá”. Não posso, 
não tenho essa competência ainda. Ainda não é possível. 
P.: E acha que era importante tê-la? 
Acho que era fundamental. Era fundamental. 
P.: O que significa que, então, o regime de concursos devia ser reformulado. Ou não 
seria necessário? 
Eu tenho uma ideia concreta acerca dos concursos. A colocação dos professores do 
quadro em regime de concurso nacional tem aspetos muito positivos. Não sou eu que 
vou dizer que não tem porque acho que tem. Mas também tem aspeto negativos, aliás 
como tudo na vida. Não se conseguindo encontrar uma solução intermédia que eu não 
sei se há porque não sou especialista nessa matéria, não sei se vamos conseguir 
alguma vez porque, por exemplo, este concurso que houve agora dos TEIP’s para as 
escolas destes territórios educativos de intervenção prioritária foi um concurso escola a 
escola e está a dar montes de problemas, os sindicatos têm contestado tudo isso e em 
muitas escolas os lugares não foram preenchidos porque as pessoas não concorriam. E 
eu sei que isso foi uma experiência. Eu sei que na ideia dos governantes está a ideia de 
dentro de quatro anos o concurso vai ser assim. Sei que é isso que está na cabeça 
deles porque uma pessoa percebe isso. Não sei se vai ser bom se vai ser mau. Acredito 
que em muitos sítios vá haver alguns compadrios nos concursos. Mas eu acho que em 
muitos casos um concurso escola a escola, em que cada escola escolhe os seus 
professores, como acontece noutros países, também tem outros benefícios. Neste caso 
também compreendo... ela é uma professora contratada e se eu a contratasse 
diretamente para cá estava a tapar um lugar que pode vir a ser de um quadro de zona 
pedagógica, que é o que vai acontecer de certeza. Eu também percebo que existem 
prioridades, que há pessoas que estão à frente. Esse é o problema da lista nacional, ou 
seja, nem sempre põe à frente aquele que merece estar à frente ou aquele que nos faz 
mais falta. 
P.: Mas a lista nacional não é baseada em competência, é baseada em tempo de 
serviço. 
Exatamente e portanto este é um problema que eu não sei como resolver. Só sei que 
gostava que esta e outros professores que se foram embora cá ficassem. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os 
antecedentes\As reuniões com os 
presidentes dos conselhos 
executivos 

Delta 35 46 Esta política educativa teve algumas alterações substanciais. A ministra e os secretários 
de estado, reuniram com os conselhos executivos, mesmo antes do Conselho das 
Escolas, e isso começou a criar uma cultura de partilha, talvez dai tenha surgido a ideia 
do Conselho das Escolas. Por vezes houve-se o que não se quer, diz-se por vezes 
aquilo que não se pensa, mas criou uma cultura de ligação e de relacionamento. (...), de 
conhecimento da realidade e isso é um valor interessante. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os 
antecedentes\As reuniões com os 
presidentes dos conselhos 
executivos 

Delta 43 24 Eu acho que a medida é boa. Aliás tinha dito já muitas vezes que os mistérios da 
Educação se formavam em torno das pessoas ligadas à universidade, que iam buscar 
secretários de Estado à universidades ou ao aparelho partidário de que eram 
provenientes e que tinham da escola visão, bem intencionada, legítima, com certeza, 
mas desligada da prática do dia a dia, dos problemas concretos do dia a dia. Posso dar-
lhe milhares de exemplo disso, desde o calendário escolar, desde... Bem, eu tinha que 
escrever a dizer que isto não se pode aplicar por isto. Este Ministério, talvez por causa 
das grandes alterações que introduziu às rotinas, começou a reunir com as escolas e 
daí nasceu o Conselho das Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os 
antecedentes\As reuniões com os 
presidentes dos conselhos 
executivos 

Delta 48 46 Nós já há muito tempo que temos redes informais de conselhos executivos. Já 
trabalhávamos em conjunto, aqui as catorze ou quinze escolas, desde há anos. Existiam 
tentativas de formalizar essa redes em vários locais do país; Lisboa estava a tentar 
fazer isso, no norte estava a tentar fazer-se isso e na zona centro havia um outro núcleo 
de escolas que estava a tentar fazer isso. Portanto, as escolas estavam a tentar 
organizar-se em redes mais formais, de maneira a poderem partilhar algumas coisas e 
de maneira a conseguirem ter uma voz nas políticas educativas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os 
antecedentes\As reuniões com os 
presidentes dos conselhos 
executivos 

Delta 50 45 No ano anterior, penso eu, já a ministra da educação fez reuniões com os conselhos 
executivos 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os 
antecedentes\As reuniões com os 
presidentes dos conselhos 

Delta 52 55 Temos de ter presente que ela fez uma reunião, por período, com todos os Conselhos 
Executivos das escolas do país. 
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executivos 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os 
antecedentes\As reuniões com os 
presidentes dos conselhos 
executivos 

Delta 60 41 O que esteve na base foi que nós, felizmente a partir do 115-A/98, os diretores regionais 
reuniam, e bem na minha opinião, reuniam pelo menos duas vezes por ano com os 
presidentes dos conselhos executivos nas direções regionais ou numa escola da zona. 
Discutíamos a política da Educação e, cada vez mais, fomos chamados à atenção para 
a importância deste tipo de situações. Como só a direção regional tinha trezentas e tal 
escolas, a conclusão a que se chegou é que devia de haver representações, 
chamassem-lhe o que chamassem, a nível nacional. Até concordo com o processo de 
eleição, é como os deputados. (...) Eu penso que sim, a dra. Maria de Lurdes pega um 
bocado nas informações que nós demos, tem  coragem, é a primeira ministra da 
Educação que reúne a níve nacional com todos os presidentes de conselho executivo. 
(...) Antes do Conselho das Escolas, nunca nenhum ministro fez isso; atenção.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 14 82 A ideia não é dela, isso é uma ideia que vem dos presidentes dos conselho executivos 
há muito tempo, talvez há uns cinco, seis anos; acho que a ideia até surgiu na altura do 
professor Justino. Na altura queria fazer-se uma associação, mas sempre nos 
presidentes sempre houve duas vertentes, dos dois partidos maioritários, para tomarem 
posse da associação. Quando um estava no governo o outro impedia que fosse, nunca 
foi uma coisa não partidária, como também não foi o Conselho das Escolas, de maneira 
nenhuma. Houve gente em Lisboa que esteve muito ligada a isto, o Manuel Esperança 
esteve ligado a isto, no Algarve fizeram-se reuniões porque já havia um grupo regional e 
chegaram a fazer-se estatutos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 15 62 Eu fiz parte, há muitos anos, num grupo de presidentes de conselhos executivos, que 
quase criou o conselho coordenador de presidentes de conselhos executivos. Nós 
reuníamos uma vez por mês, trocávamos ideias e experiências. Desse grupo fizeram 
parte pessoas que passaram pela Direção Regional, pelo CAE, que estão agora na 
Câmara. Depois, porque tínhamos muito que fazer, não chegámos a formar esse grupo, 
o que foi uma pena. Quando esta ministra e este governo saíram com esta ideia eu 
disse assim: “Que chatice, tinha preferido mil vezes que nós tivéssemos feito isso, 
porque sentimos essa necessidade.” Quando a tutela cria o Conselho das Escolas 
pensei que “Ou nós conseguimos estabelecer ali um grupo ou então, quando menos 
dermos por isso, vamos estar a ser manobrados.” 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 

Delta 17 72 eu e mais três presidentes de outras escolas, já tínhamos, no tempo do David Justino 
lançado as bases para uma associação, para uma associação de presidentes de 
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órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

gestão. Fomos recebidos, o David Justino lá tinha aquilo na gaveta. E aquilo lá ficou, 
nunca mais nos deram resposta. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 17 73 A ministra lança-nos esse repto lá nessa reunião. Entretanto, combinámos e eu pedi-lhe 
uma audiência para apresentarmos, e tivemos uma conversa agradável com ela, porque 
ela num ambiente pequeno era uma mulher espetacular. Estivemos a falar,  depois 
dissemos que, que já tínhamos entregue aquilo, explicámos, tanto que nós já tínhamos 
estatutos e tudo. Ela mandou aquilo para o Vital Moreira e, depois, em várias reuniões 
que tivemos com ela disseram-nos que nós não nos podíamos associar.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 17 74 O Conselho de Escolas, eu considero-me o pai daquilo, eu e mais os outros três pais, 
como lhe contei. Achei da parte dela uma atitude inteligente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 25 68 três, quatro ou cinco anos mais tarde, houve um conjunto de colegas que me 
telefonaram, ainda fizemos aqui uma reunião na escola, foram três ou quatro colegas 
que me telefonaram, e tal: “É pá, queremos falar contigo.” e não sei quantos. Vieram ter 
comigo e a lembrar-se daquela célebre reunião “É pá, naquela reunião em que tu falaste 
pá e nós decidimos que queríamos arrancar. Acho que a gente devia pensar naquela 
ideia que tu deste e devemos avançar para um órgão destes.” Eu na altura estava a 
fazer o mestrado, e disse: “É pá, eu estou aflito, neste momento não tenho capacidade 
de me estar a envolver numa coisa destas, darei todo o meu apoio, mas tenho alguma 
dificuldade.” Fizemos ainda uma proposta de estatutos, mandou-se isso na altura para a 
5 de Outubro e pediu-se uma reunião ao ministro da Educação na altura, que já não me 
lembro quem era. E lembro-me que, na altura, aquilo ficou, à espera, ficou em standby, 
creio que aquilo já entrou na altura, no governo do Durão Barroso, em que era ministro 
da educação o David Justino. Entretanto, depois entrou o outro governo do Santana 
Lopes e aquilo caiu na altura, final do mandato do Justino, princípio daquele mandato do 
Santana Lopes da ministra... era uma senhora que era da Católica, que era irmã dum 
bispo, não interessa, bom, enfim... Maria do Carmo Lopes. Exatamente, isso esteve lá 
como, como um embrião, desta estrutura que pudesse ser uma associação, era haver 
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um órgão  que certa maneira, ser parte. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 25 69 Eu não sei se ela chegou a ver isso lá estava porque, entretanto, eu sei que lhe foi dito, 
logo no princípio do mandato, que havia lá essa proposta. Ela tomou conhecimento 
dessa proposta e eu desconfio, quer dizer, presumo, por todo este historial, que este 
Conselho das Escolas nasce a partir deste momento, isto é, quando lhe é falada esta 
situação, que estavam lá pendentes um conjunto de estatutos, uma espécie de uns 
estatutos de uma organização. E, na altura, ela tentando dar corpo a isso, a maneira 
jurídica que encontrou, para poder foi criar um Conselho das Escolas. Eu penso que á aí 
que nasce a coisa. Eu não quero estar aqui a dizer que sou o pai do Conselho das 
Escolas, não é isso que eu quero dizer. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 26 42 Na altura eu sentia que estávamos desprotegidos como presidentes. Cada vez mais eu 
notava que o 115 apontava, cada vez mais, não para o presidente do Executivo mas 
para o Diretor de escola. Era, claramente, um Diretor de escola porque as 
responsabilidades eram cada vez maiores e eu achava que estávamos muito 
desprotegidos. 
P.: Então o Conselho das Escolas surge como uma reação à perceção da evolução 
natural do perfil do diretor? 
Sim, tem a ver muito com essa evolução natural da perspetiva do Diretor. Nós, a partir 
de 2005/2006, aqui no conselho tivemos sempre uma prática, desde que eu sou 
presidente, de juntarmos regularmente os presidentes das vinte e três escolas, com 
caráter mensal. Acabámos depois por nos subdividir porque achámos que havia 
assuntos que eram muito mais específicos. 
P.: Essa vossa organização era do conhecimento do Ministério? 
A Direção Regional sabia disso. Nós não éramos muito bem vistos na administração, 
mas a verdade é que trocávamos informações e ajuda entre nós. 
P.: Isso terá chegado ao conhecimento da ministra? 
Não desta, chegou ao conhecimento do ministro anterior, do David Justino e do 
secretário de estado dele. Nós tomávamos posições em conjunto sobre alguns aspetos, 
que depois eram conversados porque chegavam a Lisboa em conjunto. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 

Delta 26 43 A ministra terá tido conhecimento desse vosso processo? 
Terá porque é um evolução natural desse processo. Eu achava que estávamos 
desprotegidos e que devíamos criar uma associação de presidentes. Quando 
começámos a trabalhar no fundamentos e princípios dessa associação, fomos à 
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presidentes de conselhos 
executivos 

administração, designadamente à direção Regional anunciara que iríamos criar este 
grupo. A administração disse-nos que “Não sei se vocês podem, vamos levar isso a 
Lisboa para ver se vocês podem.” É dessa consulta que nasce um parecer que é do 
Vital Moreira, relativamente às associações de direito público e às associações de 
direito privado. Aí é que surge o modelo Conselho das Escolas como associação de 
direito público, representativo das escolas, porque nós o que iríamos fazer é que só nos 
representaríamos a nós próprios e não às escolas. A administração viu aí a 
oportunidade de criar um órgão que representasse as escolas. O Conselho das Escolas 
nasce dessa consulta e quando nós percebemos que a nossa posição tinha evoluído 
num sentido diferente, achámos que nós devíamos suspender por um tempo essa 
associação. Quando surge o Conselho das Escolas liderámos uma candidatura. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 26 44 Ou seja, resumindo, na sua perspetiva, o Conselho das Escolas nasce da evolução de 
um movimento que nascia no sentido da criação de uma associação que congregasse 
presidentes de conselhos executivos. 
Exatamente 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 29 65 Eu sei que houve várias movimentações antes do Conselho das Escolas, 
nomeadamente em Lisboa. Sei que também houve no Porto mas eu conhecia era a de 
Lisboa no sentido de se criar uma associação em que os presidentes dos conselhos 
executivos fossem ouvidos. E, de facto, não havia um órgão que representasse junto da 
tutela a defesa e o posicionamento que os conselhos executivos têm da gestão das 
escolas. E havia essa movimentação em dois colegas da zona de Lisboa que, depois, 
foi aproveitada pela tutela para criar esse órgão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 31 60 Havia por parte dos presidentes dos conselhos diretivos (...) uma vontade muito grande 
na zona de Lisboa de constituir uma associação, de formar um grupo que fossem 
interlocutores privilegiados dos órgãos de gestão e que pudessem chegar de forma mais 
fácil à tutela. Eu penso que numas das primeiras reuniões com a Maria de Lurdes 
Rodrigues isso foi transmitido. Uma das pessoas que esteve na origem dessa ideias, 
pelo menos da transmissão dela, foi o Esperança, colega do Conselho das Escolas. 
Numa das reuniões isso foi transmitido à ministra 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 

Delta 36 42 Esta era uma questão que vários colegas já tinham proposto em ministérios anteriores 
porque uma coisa é a relação da tutela com os sindicatos e outra coisa é a relação com 
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órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

quem está à frente das escolas e que sente o pulso das escolas no dia a dia, é quem 
sente verdadeiramente, quais são os problemas que a lei, a legislação, lhes traz. Eu 
penso que esta ministra foi sensível a uma proposta que lhe foi apresentada e que ela 
depois transformou exatamente nesta forma. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 41 54 eu não sabia porque estava há pouco tempo, mas do que falei com colegas nossos, que 
já era pedido há muito tempo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 42 48 começou por ser uma iniciativa que foi minha e de alguns colegas aqui da zona, de 
criação de uma Associação Nacional de Escolas. Nós, eu e mais uns colegas 
começámos a reunir aqui na escola. Eu contactei os colegas presidentes de todas as 
áreas pedagógicas da Grande Lisboa. (...) Foi para aí em 2002 e tivemos aqui na escola 
várias reuniões com um representante de cada AP e isso foi o embrião dessa 
Associação Nacional. Depois nós registámos a Associação Nacional e mandámos tudo 
para o Ministério da Educação. Era na altura ministro, isso foi no tempo do PSD, era 
ministro... (...) O David Justino, exatamente. Ele nunca nos respondeu. Depois, um belo 
dia, numa das primeiras reuniões que a ministra da Educação fez com as escolas, no 
início do mandato, 2004, talvez. Aqui num auditório o secretário de Estado Valter Lemos 
levantou a questão: “Ah, e tal, porque é que as escolas não pensam numa forma de... Ò 
senhor secretário de Estado, mas tem lá uma proposta, um pedido de parecer. Nós 
criámos uma Associação, ou pretendemos criar uma Associação, tivemos um manifesto 
e uns estatutos e mandámos isso e até hoje nunca tivemos uma resposta. “ Ah têm? Eu 
nunca vi, não conheço, Mande-me lá isso outra vez.” Mandei e passado um mês tinha 
uma cartinha da senhora ministra da Educação a convidar-nos para irmos lanchar com 
ela e conversarmos acerca deste assunto. Fui eu com outros três colegas, um deles 
está no Conselho das Escolas. Fomos os quatro e estivemos a tarde inteira com ela a 
explicarmos o que é que pretendíamos. Passado dois meses voltou a chamar-nos e 
disse-nos: “Pedi um parecer ao professor Vital Moreira e em cima da mesa estavam 
duas possibilidades: uma associação nacional ou um órgão consultivo, tipo Conselho 
Nacional de Educação. O professor Vital Moreira tem o entendimento de que as escolas 
não têm autonomia em relação ao Estado, são organismos do Estado Central e, 
portanto, não podem formar uma Associação Nacional de Escolas. Bem isto é diferente 
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da Associação Nacional de Gestores Escolares, que agora anda aí, que também é 
bonito... Nós não somos gestores escolares, nós somos é professores, que parvoíce! 
Mas pronto, quem quiser que se associe. Eu enquanto for membro do Conselho das 
Escolas não me associo; depois logo se vê. Mas isso são outras questões. Voltando à 
ministra, ela disse que o professor Vital Moreira acha que as escolas não se podem 
constituir em Associação Nacional e que a única possibilidade era o tal Conselho de 
Escolas. Disse. “Eu tenho aqui dois projetos de decreto-lei que o professor Vital Moreira 
concebeu: um para um Conselho Nacional em moldes muito forte e muito formais e 
outros para um Conselho Nacional mais soft. Analise e digam o que é que pensam”. 
Bem, nós analisámos e mandámos os nosso pareceres. Depois foi publicado o decreto-
lei  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 46 33 havia já um grupo de presidentes que sentia a necessidade de criar, não era uma 
associação, um conselho no sentido de podermos apresentar sugestões e de dizer o 
que estava mal. No fundo era um órgão para estar mais próximo do Ministério e que 
pudesse levar algumas das nossas preocupações. Eu acho que o ministério teve 
conhecimento disso e criou o Conselho das Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 52 56 isto era já uma questão muito antiga, não é de agora deste Ministério da Educação. 
Bem, isto partiu do meu colega, não sei se já falou com ele, com o meu colega diretor 
de Benfica, mas partiu dele. Ele era um dos grandes defensores de um órgão em que 
estivessem os presidentes dos Conselho Executivos e que pudessem ser ouvidos de 
alguma maneira. Ou seja, no fundo nós tínhamos os sindicatos e o Ministério da 
Educação a conversar e nós não nos sentávamos. Nós não nos sentíamos 
representados pelos sindicatos, não é? Enquanto professores, eventualmente sim, mas 
não tínhamos um sindicato dos presidentes do Conselhos Executivos, e sentíamos que 
éramos nós que também estávamos no terreno e éramos nós que implementávamos 
determinadas medidas. Como tal, fazia todo o sentido que houvesse um órgão que 
estivesse em contacto com o Ministério da Educação para dizer de sua justiça, o que 
quer que fosse. Ou seja, isto era algo já muito trabalhado. Portanto, quando a senhora 
ministra chega ao governo foi recuperar essa ideia. Já tinha havido conversações 
prévias e isso estava em banho-maria. Foi ela que pegou na ideia, que a recuperou e 
lhe chamou Conselho das Escolas, que também não tinha nome. 

06. O CONSELHO DAS Delta 55 61 Eu lembro-me que quando fiz o curso do INA, uma das coisas que era falada por várias 
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ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

pessoas que estavam à frente do INA, na altura: “Era giro, já que temos uma formação 
por uma quantidade de presidentes de Conselhos Executivos, porque não juntarem-se, 
porque não arranjar algumas afinidades, porque há problemas comuns?”. E houve uma 
tentativa de se falar sobre a criação uma associação de Diretores, de presidentes de 
Conselhos Diretivos.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.01 Os antecedentes\É 
uma ideia antiga sentida por 
presidentes de conselhos 
executivos 

Delta 59 44 Eu não estou bem por dentro da história, da dimensão cronológica, do seu 
aparecimento. Sei que há uns anos atrás houve um momento em que alguns 
presidentes de conselhos executivos entendiam que era mais importante ter um 
conselho desta tipologia, do que ter uma ordem, por exemplo de professores ou do que 
ter um conselho de diretores com outra dimensão, portanto, com um caráter mais de 
conflito. Isso andou ali a germinar e, de repente, a experiência diz-me, 
independentemente da construção dos governos e das políticas, a tutela, falamos agora 
só da Educação, consegue sempre chamar a si determinadas pessoas que, que 
conhece direta ou interpostamente, que têm alguma experiência e que lhe vão dizendo 
determinadas coisas. Terá sido um pouco neste contexto que então se começou a 
afirmar a ideia de se constituir o Conselho de Escolas 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Antecipar-se à criação das 
Associações de Diretores 

Delta 18 57 eu penso que ela entendeu que já começava a haver, como agora há, as tais 
associações de diretores. Era um fermento que andava aí. Ela deve ter-se dado conta 
disso e tentou andar para a frente porque era preferível ter, quanto a mim, e até na 
perspetiva do ministério, era preferível ter um Conselho das Escolas que era um 
parceiro, que podia, de certa forma servir, e ela usou-se, porque ela era inteligente e 
usou muitas coisas. Era ela muito inteligente e para mim o que ela fez foi: “Avanço com 
o Conselho das Escolas antes que apareçam as associações de diretores. Primeiro era 
uma coisa avançada pelo Ministério, depois era consultivo, não decidia nada. No fundo 
ela acabou por jogar, mesmo nesta questão da avaliação, jugou um bocado o Conselho 
das Escolas,  não tenho dúvidas que sim. Mas para ela era preferível ter um Conselho 
das Escolas do que ter uma associação de diretores. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas 

Delta 10 71 eu não gosto muito de falar de sindicatos, embora eu esteja à vontade para falar deles 
porque fui da criação do SPZN em 75 e estou à vontade. Saí, exatamente pela mesmas 
razões que esta ministra encontrou para definir um conjunto de metodologias. Os 
sindicatos nivelaram por baixo e isso, para mim, foi um erro gravíssimo. Nós sabíamos 
que tínhamos um estatuto da carreira docente que era insustentável, até pela pressão 
social que iria começar a aparecer, como apareceu. Este senhora teve a noção que com 
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as medidas que ia pôr no terreno iria ter uma grande parte da classe contra ela e não 
eram os sindicatos que iam legitimar as políticas dela. Então quem é que as ia 
legitimar? Reuniões avulsas com os conselhos executivos, onde nos metia numa sala 
quatrocentas ou quinhentas pessoas, como meteu. Ela ia levar porrada de cima a baixo, 
nós íamos para essas reuniões descarregar as mágoas. Por mais que não 
concordássemos com a senhora, dificilmente éramos capazes de dizer que a senhora 
tinha tomado uma boa medida. Dizíamos que sim senhor, mas a seguir dizia-se logo 
aquilo com que não concordavam. Ela não conseguia tirar daí a força que apoiasse as 
políticas dela e, portanto, criou um órgão mais restrito. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas 

Delta 37 43 outra interpretação é de que o Ministério precisava de alguém que validasse as suas 
propostas. 
P.: Ou seja, legitimação das suas medidas? 
Sim, sim. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas 

Delta 54 42 Foi a necessidade que a senhora ministra sentiu de ter apoio. O Conselho das Escolas 
não é, não foi, para a senhora ministra consultar. O Conselho das Escolas foi para a 
senhora ministra poder dizer que os presidentes a apoiavam nas medidas menos 
populares que ela tomava; não foi para outra coisa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 03 68 também tenho aqui uma leve suspeita que na altura em que ele foi criado, eu penso que 
o ministério também quis com este órgão tirar algum protagonismo ao movimento 
sindical. E portanto, não sendo isso assumido pela tutela, a convicção dos sindicatos e a 
convicção de algumas pessoas e minha,  esta ideia não é partilhada pela maioria dos 
meus colegas, mas penso que o ministério ao fazer isso, passou a ouvir (...) sentia-se 
que foi ouvido o Conselho das Escolas, e portanto não, os sindicatos,  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 03 69 penso que haver o Conselho das Escolas deu oportunidade ao Ministério de não prestar 
tanta atenção às direções sindicais. Eu fiquei com essa ideia e tenho essa ideia. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 

Delta 08 93 Eu acho que o que esteve na base da criação desse conselho consultivo foi, de alguma 
forma, substituir na sociedade o papel das estruturas de representação dos professores. 
Eu não penso que o Conselho das Escolas seja um pecado. Eu próprio fui candidato 
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objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

desafiando uma determinação sindical. Os sindicatos não eram a favor da candidatura 
ao Conselho das Escolas, e eu candidatei-me, aliás como sou candidato para o próximo 
mandato.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 08 94 Eu acho que o que esteve na base da criação desse conselho consultivo foi, de alguma 
forma, substituir na sociedade o papel das estruturas de representação dos professores. 
Eu não penso que o Conselho das Escolas seja um pecado. Eu próprio fui candidato 
desafiando uma determinação sindical. Os sindicatos não eram a favor da candidatura 
ao Conselho das Escolas, e eu candidatei-me, aliás como sou candidato para o próximo 
mandato.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 11 82 Claramente, encontrar um interlocutor que não fosse os sindicatos. A mim parece-me 
evidente que a ministra para além de inaugurar uma série de coisas, inaugurou outra 
forma de se relacionar, encontrou outros interlocutores. Aí é que eu acho que esteve 
mal, depois de reduzir o peso sindical quase a zero, acabou por lhe dar trunfos de outra 
maneira, e fazer com que tivessem mais peso do que nunca tiveram nos últimos dez ou 
quinze anos.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 15 63 esta ministra é uma mulher muito inteligente. Ela deve ter pensado assim: “Este órgão 
vai ser especialmente bom porque eu vou ter uma luta ferrenha com os sindicatos e eu 
vou ter um escudo para me proteger.” Eu acho que nós nos deixámos ir um bocado na 
conversa. Nós podíamos ter agido, servindo essa finalidade que ela queria, mas não da 
maneira como o fizemos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 20 78 Quando fiz a minha candidatura já tinha consciência de que este órgão terá sido criado, 
também, para tirar alguma legitimidade aos sindicatos. O próprio Ministério foi usando a 
argumentação de, pontualmente, ter ouvido o Conselho das Escolas para legitimar 
algumas das suas políticas, não foi inocente. Uma vez criado, nós conselheiros, temos 
consciência de que podíamos estar a ser utilizados ou não para legitimar essas políticas 
ou não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 

Delta 27 58 O que eu acho é que a ministra criou este órgão, mas ele é um órgão de retórica, de 
representação, que é para amanhã substituir os sindicatos e dizer: “Não, isto foi 
negociado com o Conselho das Escolas.” 
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sindicatos 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 40 32 em detrimento dos sindicatos. Isto para mim é claro; aliás muitas das alterações, por 
exemplo, o estatuto foram feitas à revelia dos sindicatos. Eles também demoraram 
muito tempo a reagir e vieram, depois, a aproveitar algo que dizia muito respeito aos 
professores, a avaliação para pôr toda a politica do Ministério em causa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 44 52 Por um lado, foi retirar força aos sindicatos 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 47 50 Eu acho que o que esteve na base da medida foi esvaziar um pouco a força dos 
sindicatos porque o Ministério da Educação só tinha como elemento interlocutor os 
sindicatos e o Conselho Nacional de Educação. Eram eles os dois parceiros e os 
sindicatos tiveram um grande poder, que aliás sempre tiveram ao longo de toda a 
legislação que saiu desde o 25 de Abril. Eu penso que a Maria de Lurdes o que 
pretendeu foi encontrar outros parceiros.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O 
objetivo\Legitimar as políticas\... 
retirando protagonismo aos 
sindicatos 

Delta 47 51 esvaziar um pouco o peso da importância dos sindicatos na definição da política 
educativa 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Não sei 
o que esteve na base da medida 

Delta 07 83 Eu não sei, sinceramente, o que esteve na base, tudo o que eu possa dizer, pode ser 
especulação pura. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Não sei 

Delta 25 70 Não faço ideia. Agora vou-lhe dizer uma coisa, eu não sou propriamente, enfim, nenhum 
suprassumo, mas tenho um episódio muito engraçado. Aqui há muitos anos, eu acho 
que foi ainda no governo do António Guterres, se não me engano. O Diretor Regional da 
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o que esteve na base da medida Educação da altura, já foi há um bom par de anos, já foi depois de 98, ele fazia reuniões 
de vez em quando, no na altura andava-se pelas reformas do ensino secundário, 
aquelas alterações no currículo do ensino secundário. Era diretor do departamento do 
ensino secundário, depois foi secretário de estado, era o Domingos Fernandes. Exato, 
Domingos Fernandes. Foi naquela altura em que houve aquelas discussões todas com 
as escolas secundárias e eu numa reunião que houve pedi para intervir, normalmente 
nem sou muito de intervir, pedi para intervir e disse assim: “Eu gostaria de manifestar 
aqui a minha perplexidade. Eu não consigo perceber que numa discussão em que se 
está a falar do funcionamento das escolas, de alterações dentro das escolas, e quando 
a gente lê, quando as coisas saem em Diário da República, vemos que foi consultada 
toda a gente, todo o bicho careta, sindicatos, associações de pais, associações de 
professores, não sei quantos e os dirigentes das escolas que é quem melhor conhece 
as escolas, não são ouvidos nesta matéria, nunca foram ouvidos”. Fiquei embaraçado 
porque levei uma estrondosa salva de palmas da assembleia. Na minha cabeça estava 
um órgão consultivo, em que os diretores de escola, os dirigentes das escolas 
estivessem. (...) Para se expressar (...) e ser ouvidos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Não sei 
o que esteve na base da medida 

Delta 35 47 Eu não sei... 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Não sei 
o que esteve na base da medida 

Delta 38 47 Não sei, só a senhora ministra é que o poderá dizer. Se, efetivamente, se ela queria que 
o Conselho das Escolas fosse um interlocutor junto do Ministério da Educação e que 
transmitisse, realmente, qual era o pensar das escolas, falhou. Se ela pretendia que o 
Conselho das Escolas fosse mais uma peça da engrenagem, para dizer que foi ouvido o 
Conselho das Escolas para as medidas que ela pretendia tomar, aí acertou. Ela é que 
sabe qual era o tipo de pensamento que tinha em mente quando instituiu o órgão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 01 76 Penso que tiveram boas ideias, provavelmente boas ideias, o Ministério precisaria dum 
órgão consultivo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 

Delta 02 99  
Eu penso que a criação dum parceiro em que os órgãos de gestão fosse um parceiro 
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órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

era uma ideia que já vinha até da equipe onde eu tinha estado; nunca se tinha 
encontrado era a forma de lá chegar.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 02 100 eu acho que o Ministério da Educação reúne com os professores, tem a visão dos 
professores, reúne com os pais, tem a visão dos pais, reúne com as associações de 
estudantes, tem a visão delas, mas as únicas pessoas que podem ter a visão macro ou, 
se quiser, a nível do microuniverso da escola, da interação disto tudo são os órgãos de 
gestão. Isto é, são o parceiro que eu acho privilegiado para o Ministério da Educação ter 
uma noção do que é, na sua totalidade, a vida da Escola. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 02 101 o Decreto Regulamentar que cria o Conselho das Escolas, diz que é um órgão de 
consulta da tutela.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 03 70 A base oficial é, penso que é aquela que está consignada no preâmbulo do decreto, que 
o ministério assumiu, que teria vantagem em ouvir os representantes das escolas, por 
isso é que é o Conselho das Escolas, não é o Conselho dos Diretores. Portanto, o 
Ministério assumiu, e é de elogiar, que era importante para a definição e para a 
implementação das medidas educativas no sistema, que seria importante ouvir os 
representantes das escolas. Essa penso que foi a razão fundamental. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 04 42 Há muitos anos atrás, pertencia já a um Conselho Diretivo, falava-se muito que os 
presidentes dos Conselhos Diretivos deviam ser ouvidos porque determinadas políticas 
educativas eram emanadas do Ministério da Educação e depois, algumas delas, não 
faziam sentido para um universo tão heterogéneo de órgãos de gestão. Era uma 
legislação e normativos muito rígidos. Por isso, os presidentes do Conselhos Executivos 
diziam que era necessário ouvi-los para contribuírem para que as coisas fossem mais 
contextualizadas e dar maior eficácia e eficiência às políticas. Eu penso, até porque não 
estive na conceptualização do Conselho das Escolas, que a ideia inicial foi essa: tornar 
o Conselho das Escolas como um órgão consultivo do Ministério da Educação para 
contribuir para a própria definição das politicas educativas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 

Delta 05 63 eu falei com um grupo de colegas que esteve na base da formação desse órgão e eu 
achei o projeto bastante interessante, que era o facto de reunir um conjunto de 
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órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

presidentes de Conselhos Executivos, na altura, e que podiam, portanto, através das 
suas práticas e das suas experiências colaborar com o Ministério da Educação, de dizer 
quais eram os aspetos mais positivos e os aspetos mais negativos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 06 58 A criação do conselho das Escolas parece-me uma consequência natural de uma 
iniciativa que foi tomada pela ministra e que não tinha possibilidade de manter. A ideia 
deve ter surgido daí, ou seja, já que não posso andar a fazer reuniões sempre com 
todos, faço com os seus representantes. Aliás eu acho que a Sra Ministra chegou a 
dizer isto numa reunião do Conselho. A criação do Conselho das Escolas é um dos 
factos positivos deste Ministério e desta ministra e da importância que ela deu a cada 
escola, a cada unidade de gestão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 09 92 O Conselho das Escolas era um pouco isso, era um modo de ouvir a opinião dos 
diretores, de ver as coisas de uma forma diferente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 12 66 Eu entendo que o que está na base desta medida é um mecanismo de aferição do 
resultado dos atos do governo e da ministra na Educação. O que acontecia antes é que 
se orientava a Educação por decreto, por despacho e até por ofício-circular. Eu já estou 
nisto há muitos anos e houve anos em que as escolas funcionavam com ofícios-
circulares do mais inauditos. De tal maneira que devem ter sentido que era necessário, 
antes de fazer isso, de medir a adequabilidade dessas produções, que são mais do 
funcionamento corrente do sistema, através de um órgão que representasse as escolas 
dos vários distritos do país. Acho que, basicamente, foi essa a ideia. Depois, no nosso 
pais também havia uma distorção entre termos das instituições, ou seja, quer escolas, 
quer professores, eram representadas por uma entidade que não tinha liberdade para o 
fazer, que eram os sindicatos. Os sindicatos falavam em nome das escolas, 
pronunciavam-se sobre os programas escolares, sobre os financiamentos, 
pronunciavam-se sobre tudo. Ora os sindicatos são uma organização profissional, eu 
antes quero que os sindicatos defendam a minha carreira profissional do que andarem 
com maluquices que a escola deve ser gerida assim ou assado. Realmente, uma 
entidade que representasse, efetivamente, as organizações educativas era uma lacuna 
que até me admira não terem visto isso antes. Essa lacuna foi colmatada e obriga 
também cada uma das outra entidades a centrar-se naquilo que é o seu leitmotive. O 
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Conselho Nacional de Educação nas questões genéricas de organização do sistema, os 
sindicatos na defesa da carreira e as escolas na execução prática das regras e das 
politicas educativas e como interlocutor desse tipo de politicas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 17 75 penso que é uma visão, uma visão mais à frente da tutela em termos de... 
P.: De estreitar a ligação com as escolas? 
Sim, e ouvir. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 17 76 Ou de pressionar as escolas? 
Eu não, não me sinto, não... 
P.: Nunca se sentiu vigiado ou pressionado? 
Não, não, nada, nada. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 17 77 No sentido de serem ouvidos, os órgãos têm a obrigação de transmitir à tutela, o que é 
que a escola precisa, a escola de hoje precisa, o que é que é preciso para ela funcionar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 19 77 Eu acho que o objetivo da criação do Conselho das Escolas, fundamentalmente, posso 
estar errado nesta perspetiva, foi para sentir mais de perto, de uma forma mais direta, 
por parte do governo, o que se está a passar nas escolas. Nesse sentido parece-me 
positivo, porque a estrutura do ministério é muito pesada: ministério, direções gerais, 
direções regionais, equipas de apoio às escolas, quer dizer, é um circuito demasiado 
longo e não há uma visão correta de como é que, na prática, a política está a chegar cá 
a baixo ou se não se perde algo da sua essência por aquele caminho todo. Nesse 
sentido acho que é importante ter ali uma linha direta das escolas para o ministério. 
Agora, também me parece que algumas atuações da parte do ministério, penso que já 
na vigência do Conselho das Escolas, com a ministra anterior, tanto quanto sei, chegou 
a reunir-se com alguns elementos do conselho das escolas e isso parece-me errado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 

Delta 21 60 sta é uma perspetiva que eu já defendia há muitos anos. Eu sou sindicalizado desde 
que comecei a carreira de professor e, nas várias vezes em que falava com elementos 
dos sindicatos, defendi essa posição. Entendi sempre que deveria haver, para além dos 
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visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

sindicatos, algum órgão, fosse o que fosse, que representasse as escolas perante o 
governo e, como tal vi com bons olhos esta abertura.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 22 60 Eu penso que na base da iniciativa está um bom princípio, um princípio que eu sempre 
defendi. Modéstia à parte, mas eu estou a falar principalmente dos outros, quem mais 
sabe de escolas são as pessoas que estão à frente na gestão das escolas porque são 
as pessoas que estão à frente das escolas, principalmente os que lá estão há mais 
anos. Nós somos a plataforma onde vêm parar todos os interesses em jogo na escola, 
todos os bons interesses, legítimos de todos. É aqui que tudo gira e é aqui que temos 
de gerir isso tudo. Eu penso que ela terá tido essa sugestão por parte de alguns 
presidentes de quem ela colhia alguma informações, sabiamente. Eu se fosse ministro 
faria exatamente o mesmo, ia colher informação com as pessoas que estão no terreno. 
Eles ter-lhe-ão sugerido a constituição de um órgão deste género e ela terá ido ao 
encontro dessa opinião. Acho que um ou outro até estará no Conselho das Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 23 73 Eu quero pensar que, genuinamente, teve uma preocupação em trazer os órgãos de 
direção da escola, que são aqueles que conhecem os problemas concretos, procurar 
trazê-los para emitir pareceres e que depois, com certezas sobre eles, se formularia 
uma decisão. Penso que genuinamente terá sido isso. Embora também saibamos que 
muita gente apelidava, apelidou, em determinada altura, o Conselho de ser um órgão de 
apoio às decisões tomadas já previamente e, portanto, um órgão de mão, entre aspas, 
da própria ministra. Eu, como membro do Conselho, nunca me senti assim, tive sempre 
oportunidade de discordar e às vezes de discordar com veemência. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 23 74 Aceitei e aplaudi a ideia de ter as pessoas perto de nós. (...) Foi desfazer aquele mito de 
que alguns cidadãos, comuns de carne e osso, não estão acessíveis ao comum dos 
mortais como eu, não é? E, portanto, isso desfez-se completamente e o trabalho 
começou a ser entre pares. Desse ponto de vista acho muito bem 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 24 66 Tanto quanto eu sei, uso as palavras dela, era necessário haver um conjunto de 
interlocutores que fizesse chegar à tutela a voz de quem está no terreno à frente das 
escolas. 

06. O CONSELHO DAS Delta 25 71 anterior ministra da Educação, depois de reunir com os conselhos executivos, de norte a 
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ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

sul do país, sentiu essa necessidade? 
Provavelmente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 28 66 Eu não adivinho o que a senhora ministra pensou mas, partindo daquilo que foram as 
declarações dela, é um órgão de consulta formado por pessoas que estavam no terreno 
e que tinham a responsabilidade das escolas. No fundo, era um enriquecimento da sua 
visão sobre a maneira de gerir a escola no dia a dia, no terreno. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 31 61 eu penso que a Maria de Lurdes agarrou muito bem essa ideia, ou seja, agarrou uma 
necessidade e em vez de partilhar com tanta gente, ficou com um grupo mais restrito de 
diretores. Esta é a ideia que eu tenho. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 33 51 eu não estive no início mas a minha perceção, até pelas reuniões que também que tive 
com a doutora Maria de Lurdes, é que ela tinha, tinha alguma consideração pelos 
órgãos executivos e queria, efetivamente, através deles, perceber o que se passava nas 
escolas. (...) Eu achei que, no fundo, ela queria também suportar-se nos órgãos 
administrativos das escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 34 58 foi ter ali um parceiro. 
P.: Dar importância à voz dos diretores das escolas? 
Exatamente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 36 43 a ideia inicial foi muito boa, foi ter um grupo de dirigentes de escola de norte a sul do 
país, de sensibilidades diferentes, mas que representativas das zonas, que pudessem, 
de alguma forma, aconselhá-la nalguma direção: Portanto, serem conselheiros da 
ministra penso que para a ministra, ou para o ministério, seria também um aspeto 
relevante, no sentido de ter aqui outra audição que não seja só a audição que temos por 
parte dos sindicatos, ou avulsa de outro tipo de tratamento, ou do próprio Conselho 
Nacional de Educação, por exemplo. Foi ter aqui um outro órgão que pudesse de 
alguma forma apoiar. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

905 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 37 44 posso dizer que há duas correntes. A corrente mais lógica é de que o Ministério, em 
Lisboa, que muitas vezes desconhece a realidade das escolas, cria um órgão que 
transmitisse à tutela a realidade, o mundo que se vive aqui. (...) Inicialmente pareceu-me 
isso, porque quem está em Lisboa, nos grandes centros, ou no Porto, é uma realidade 
completamente diferente de quem está a dezassete quilómetros deles. Não tem nada a 
ver uma coisa com a outra. Isso é a primeira interpretação e eu gostaria que fosse 
assim: o aproximar da realidade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 39 66 o que eu acho que tem estado na base da criação do Conselho das Escolas, é uma 
vontade genuína de ouvir as escolas, é aquilo que me fica depois deste tempo todo. 
Houve de facto, uma vontade genuína. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 39 67 eu acho que houve uma vontade genuína de aproximar o ministério das escolas, acho, 
com toda a sinceridade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 39 68 este é um dos objetivos do Conselho das Escolas, e por isso é que eu dizia que a minha 
perspetiva tem esta dupla visão, por um lado, um trabalho de uma ligação direta às 
escolas, mas, por outro lado, uma forma de acompanhar mais diretamente aquilo que 
está a ser feito. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 40 33 a necessidade da tutela privilegiar os presidentes dos Conselhos Executivos como 
interlocutores da aplicação suas políticas 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 41 55 Os ministros sempre ouviram os diretores ou presidentes das escolas, só que, só 
ouviam aqueles três ou quatro que paravam lá ao pé, não é? Ou seja, onde é que quero 
chegar? Normalmente o que acontecia era o ministro conhecia dois, três ou quatro 
presidentes de conselhos executivos, ligava para eles e dizia: “Deem-me lá a vossa 
opinião.” e era neste sentido. Ou seja, enquanto um órgão responsável por uma tomada 
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de posição conjunta de diretores das escolas, acho que foi uma situação perfeitamente 
singular e talvez tenha sido das medidas... [mais importantes]. Assim o ministério e a 
tutela o considerem e saibam retirar todo o rendimento que aquela estrutura pode dar. 
Porque estão ali dezenas e dezenas de experiência, de anos de experiência 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 47 52 dar voz às direções das escola. Isto porque é assim: muitas vezes são as direções das 
escolas que suportam o sistema porque senão isto já tinha caído. É a dedicação, é o 
estarmos  a ficar sem as férias que mantém isto de pé porque senão, às vezes, as 
coisas degradavam-se por completo. Portanto, ela valorizou isso um pouco. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 48 47 vimos isto como uma simplificação, ou seja, é mais fácil criar um órgão a nível nacional 
que seja o representante das vozes que estamos a tentar organizar a nível local porque 
era muito difícil nós organizarmos a nível nacional. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 49 59 o Conselho das Escolas foi uma medida, também ela, extraordinária, foi de uma visão. 
(...) A ideia é excelente. (...) É de a ministra, a tutela, ouvir de facto as escolas. Antes de 
tomar qualquer decisão, faz muito bem em ouvir as escolas porque são elas que as vão 
aplicar porque, já dizia o Crozier, numa escola, numa sociedade, nada se muda por 
decreto. Em Portugal tem-se pensado que se muda a Educação por decreto quando os 
professores têm pavor de decretos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 50 46 aquilo que penso que sentiu foi que, quem de facto pode, na escola, ajudar a 
implementar as medidas definidas centralmente, são os órgãos de gestão de topo. 
Portanto, foi uma forma mais fácil de chegar às escolas. Por outro lado, também acho 
que aquilo que penso que era de facto sentido, por parte da ministra e da equipa, mas 
eu aqui ponho a ministra porque não sei se a equipa estava na mesma onda. Aquilo 
que, de facto, a ministra queria, era perceber os problemas reais da escola, por 
exemplo, com a implementação das medidas para poder antecipar problemas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 51 48 Pareceu-me, através dos contactos que tivemos, que a própria ministra Maria de Lurdes 
queria conhecer, saber mais de perto, a opinião das escolas, não pelos canais habituais 
que eram as Direções Regionais. Acho que era isso, não tenho a certeza. Criou o órgão 
nesse sentido, foi uma aposta dela. Claro que era um órgão consultivo, e estes órgãos 
dão pareceres que podem não ser aprovados, não ser aceites. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 52 57 o nosso objetivo inicial era este: nós que estávamos no terreno termos uma palavra a 
dizer. Eu acho que o objetivo da senhora ministra, no início era um bocadinho por aí, 
para medir e para ver o que é que se passava no terreno. Uma vez que precisava de 
implementar uma série de medidas era mais fácil ter um órgão intermédio para dialogar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 52 58 Quando implementou o Conselho das Escolas passou a ouvir, essencialmente o 
Conselho das Escolas, uma vez que aí estavam representados, de todas as zonas do 
país esses presidentes. Portanto, acho que o objetivo primeiro era um bocadinho esse, 
era ouvir. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 57 55 Para a ministra Maria de Lurdes Rodrigues penso que a intenção da criação do 
Conselho das Escolas foi criar um órgão que, de alguma forma, se pudesse pronunciar-
se sobre matérias relativamente às quais o ministério da educação desejasse legislar, 
qual era o parecer, qual era o sentir das massas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 57 56 aquelas pessoas que lá estavam representavam um cem número delas, seria possível 
um diálogo mais próximo. Porque em vez de dialogar com mil e tal pessoas é mais fácil 
dialogar com sessenta. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 58 39 No meu entendimento, que é pessoal obviamente, a necessidade de os responsáveis 
pelo Ministério da Educação poderem ouvir diretamente as escolas. E eu aí, é mais 
outra área em que, de facto, tenho de reconhecer uma inovação, porque como pode 
observar, eu já ando nisto há quase trinta anos, nunca tinha sido ouvido por um ministro. 
A anterior ministra, falei com ela não sei, falei com ela dez, quinze vezes. (...) Estou a 
dizer eu porque, pronto, uns andarão há menos, outros há mais, mas eu nunca tinha 
tido a oportunidade de ter um espaço onde pudesse colocar as questões que levava do 
distrito, não é? Eu e os meus colegas. Ter de facto um espaço onde colocar os 
problemas, as ansiedades, as angústias dos nossos colegas aqui do distrito, isto nunca 
tinha existido. Eu não sei se direi alguma asneira ao pensar que isto, de alguma forma, 
transmitiu alguma segurança aos diretores de escola e aos presidentes, na altura dos 
executivos. De facto, sentíamos na atitude, porque estamos a falar da atitude, as 
pessoas aí são todas diferentes, e quem vier a seguir terá sempre uma atitude diferente 
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porque as pessoas são diferentes, mas a atitude era de facto de alterar as coisas e 
apoiar, apoiar as coisas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas 

Delta 60 42 A senhora logo no primeiro ano ausculta as escolas, faz a primeira reunião, nunca mais 
me esqueço, aqui da zona foi no Liceu Camões, em Lisboa, e diz aí que vai criar um 
órgão para ouvir as escolas. Era impossível ouvir aquela confusão toda e cria um órgão 
com sessenta 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... 
funcionando como um grupo de 
consultores 

Delta 10 72 Nós éramos conhecidos e as pessoa acreditavam nos nossos projetos em função das 
nossas intervenções nessas reuniões [na Direção Regional]. Portanto, deduz-se que a 
maior parte das pessoas que estão no Conselho das Escolas são pessoas ativas, 
interventivas. A ministra teve a noção disso e, mais uma vez, foi suficientemente 
inteligente para dizer que “se eu conseguir puxar para um órgão estas pessoas, por um 
lado mais críticas, mas também mais dinâmicas” ela vai buscar para ela um conjunto de 
acessorias que nunca as teria de outra maneira, numa posição que não sendo de 
subserviência é talhada para aquilo que ela quer. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... 
funcionando como um grupo de 
consultores 

Delta 13 112 na altura foi um esteio da senhora ministra. O Ministério da Educação viu ali também um 
pouco como um esteio 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... 
funcionando como um grupo de 
consultores 

Delta 30 56 O Conselho das Escolas foi muito importante porque o Ministério criou uma equipa de 
consultores, gratuitamente, sem qualquer custo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 

Delta 32 41 O Conselho das Escolas foi criado em 2007 e as reuniões começaram em 2005. Só no 
início de 2007 é que a ministra Maria de Lurdes, numa das reuniões, nos disse que iria 
criar esse órgão, porque sentia necessidade. O que ela sentiu, acho que tinha toda a 
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visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... 
funcionando como um grupo de 
consultores 

lógica. Ela aprendia muito do que era a prática, quais eram as nossas dificuldades, do 
que era levar ao terreno as medidas que ela queria, e foram muitas, muitas coisas com 
muito pormenor que levantaram muitas questões. Portanto, ela sentia muito mais 
conosco nas reuniões, e fazia-as com todas as direções regionais, também fazia cerca 
de dez reuniões com presidentes. Fazia sempre duas com exceção do Algarve e 
Alentejo em que só fazia uma. Fazia sempre duas reuniões em cada essa direção 
regional, uma de manhã e outra de tarde. Ela fazia essas reuniões e no final dessa 
semana, como ela dizia, tinha a noção das dificuldades, o que era preciso corrigir, quais 
eram as dificuldades que se estavam a sentir, o que estava a correr bem e a correr mal, 
quais eram as reações. Ela percebeu que juntar quinhentas pessoas como era o caso 
aqui da minha direção regional, era meia dúzia de pessoas que falavam, normalmente 
sempre as mesmas. 
P.: Portanto ela própria sentiu necessidade desse órgão?  
Ela sentiu a necessidade... 
P.: Ou terá sido aconselhada por alguém? 
Não. Aliás o que ela disse e acho que tem toda a lógica, ela percebeu que juntar 60 
pessoas mesmo sendo do país todo, é fácil. Não é fácil criar situações para elas se 
deslocarem, e pôr quinhentas mais não sei quantas pessoas a deslocarem-se. Ou seja, 
enquanto que ela precisava de uma semana inteira para ouvir os presidentes todos das 
escolas, passou... Nós chegamos a ter convocatórias, quase de um dia para o outro lá 
íamos, ainda agora recebemos uma convocatória na quarta para sexta-feira e lá vão uns 
por ali abaixo e outros por ali acima, mas a situação é essa: a facilidade com que ela 
percebeu que juntava sessenta pessoas que representavam esses mil e tal e que 
precisava de 24 horas saber o que se passava no terreno. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... 
funcionando como um grupo de 
consultores 

Delta 44 53 ter um órgão ágil de gente muito experiente, que pudesse negociar, intermediar todas as 
medidas com os colegas (...) e com a tutela também. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 

Delta 53 42 nem certamente os outros conselheiros somos ingénuos. Naturalmente, quando assumi 
o lugar de conselheiro sabia que corria riscos em participar num órgão cultivo que é, 
como o nome diz, um órgão que só deve pronunciar-se quando é pedido um conselho. 
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visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... 
funcionando como um grupo de 
consultores 

Ora esse conselho pode-se seguir ou não seguir e com alguma facilidade, não estou a 
dizer que é essa a intenção, mas com alguma facilidade um órgão consultivo pode ser 
usado da forma que convém. Isto é, até podemos dizer que, se nos convém, teve o 
parecer do Conselho da Escolas e se estamos em desacordo, podemos até omiti-lo. 
Não vou dizer que foi essa a intenção ou não, porque desconheço em absoluto, mas 
digo que esse é o destino inerente a qualquer órgão consultivo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... ter um 
transmissor privilegiado 

Delta 15 64 Quando a tutela cria o Conselho das Escolas pensei que “Ou nós conseguimos 
estabelecer ali um grupo ou então, quando menos dermos por isso, vamos estar a ser 
manobrados.” (...) Não terá sido esse o único objetivo, mas também foi. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... ter um 
transmissor privilegiado 

Delta 16 73 Eu sempre vi o Conselho das Escolas como um espaço onde podemos levar as nossas 
opiniões e que serve também para receber, e depois transmitir alguma informação que 
recebemos, de forma privilegiada da tutela, porque depois não passa de outra forma. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.02 O objetivo\Obter a 
visão dos diretores sobre a 
realidade das escolas\... ter um 
transmissor privilegiado 

Delta 21 61 a parte da ministra não sei. 
P.: Nem imagina? 
Posso imaginar alguns cenários. Posso imaginar que foi uma forma mais direta de ter 
uma opinião das escolas e a outra, posso imaginar que é a de transmitir uma imagem, 
que não é a real. 
P.: Influenciar, é isso que quer dizer? 
Influenciar também o funcionamento das escolas, 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.03 A candidatura ao 
órgão\A constituição da lista 

Delta 03 71 Como é que se forma uma lista? Isto tem a ver com a personalidade das pessoas. 
Como é que nós os dois combinamos: “Olha, vamos passar palavra, telefonar às 
escolas, dividimos entre nós e vamos convocar uma reunião”. Começámos a fazer as 
contas e vimos que o CAE tinha cinquenta e tal escolas. Desses,  na primeira reunião 
estão quarenta e um. E combinámos fazer uma candidatura. Então estudámos o 
princípio da representatividade e chegámos a um acordo que era fazer uma lista, até 
porque soubemos que estavam a fazer listas noutras zonas. Pensámos que se nos 
juntássemos todos, se calhar conseguíamos meter lá alguém aqui de mais perto e a 
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proximidade facilita a comunicação entre nós. Portanto nós chegamos a um acordo. E 
agora como é que fazemos a lista? Foi a representatividade. Qual é o concelho que tem 
mais escolas? Fizemos exatamente como a ministra tinha feito. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.03 A candidatura ao 
órgão\A direção regional 
dinamizou o processo 

Delta 03 72 a determinada altura a Direção Regional promoveu reuniões com os diretores, 
sensibilizando-os para a necessidade de fazer listas candidatas porque é importante 
participarem nesse órgão. Eu lembro-me de estar numa reunião onde estavam vários 
diretores desta zona e começámos a olhar uns para os outros. Lembro-me de um 
colega virar-se para mim e dizer: “E nós lá na vossa zona não vamos fazer nada?” E por 
iniciativa desse colega, que foi cabeça de lista da nossa lista, isto nasceu.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.03 A candidatura ao 
órgão\A direção regional 
dinamizou o processo 

Delta 09 93 Quanto eu entrei fui a uma reunião, também não vou esquecer o dia porque era feriado 
aqui e fui convocado para uma reunião na capital do distrito. Foi quando nos 
apresentaram pela primeira vez a ideia do Conselho das Escolas e o lançamento do 
processo para poder haver listas. Na saída já notei aquela organização para as listas, 
aquele pessoal todo a organizar-se. Vim para aqui a pensar que este concelho tem oito 
agrupamentos e três secundárias. É um dos concelhos que tem mais escolas aqui do 
distrito. Depois o concelho aqui mesmo ao lado também tem quatro agrupamentos e 
uma secundária. Nós tínhamos um clube dos presidentes em que nos encontrávamos 
todos, normalmente na escola de um, de cada vez, uma vez por ano pelo menos, em 
que tínhamos um almoço. Nesse clube falei disso e eles não estavam muito voltados 
para isso, mas eu incentivei as pessoas. Disse-lhes que devíamos fazer uma lista aqui 
da nossa área de modo a estarmos representados e termos uma voz. E lá fizemos. 
Como eu fui o percursor, fui para cabeça de lista. Fizemos uma lista e convidei as 
pessoas do outro concelho. Então, tenho a certeza de que os votos que eu tive foram 
destes dois concelhos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.03 A candidatura ao 
órgão\A direção regional 
dinamizou o processo 

Delta 24 67 fui a uma reunião com a administração para que se conseguissem eleger umas pessoas 
da zona a que pertenço e combinou-se formar umas listas e eu apareço numa lista de 
concertação, para a coisa ser mais ou menos equilibra. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.01 A criação do 
órgão\06.01.03 A candidatura ao 
órgão\Transmitir a realidade do 

Delta 16 74 Eu concorri porque sempre tive esta vontade de participar nas coisas e achava que a 
nossa posição, de quem está à frente das escolas, devia ser ouvida diretamente por 
quem tem de tomar as decisões. Ser conselheira mesmo, poder transmitir de viva voz 
as dificuldades no terreno e as potencialidades, o que está a ser subaproveitado. 
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terreno motivou-me 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 01 77 Eu com a anterior equipa ministerial consegui ter mais de meia dúzia de reuniões com a 
equipa toda, ministra e dois secretários de estado. (...) Era uma ação normal, falavam, 
(...) estavam lá [no Conselho das Escolas], a ministra assumia, dava a cara. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 03 73 A senhora ministra Maria de Lurdes Rodrigues foi sempre de uma simpatia 
extraordinária para com o órgão. Portanto ouvia-nos, fez questão de ela pedir várias 
vezes para o órgão ser convocado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 03 74 Esteve presente e fez questão de ir explicar muitas das medidas que iriam sair no papel. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 

Delta 05 64 a ministra, tivesse feito sempre uma coisa que é importante sublinhar: ela quando nos 
dava a legislação para nós lermos, ela nunca publicava nada sem nós termos uma 
sessão de debate e enviarmos-lhe o documento. Portanto, fez-nos sempre acreditar que 
nós éramos uns conselheiros, que era essa a nossa função. (..) Fez-nos sempre 
acreditar nisto, situação que agora não é assim 
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ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 09 94 A Maria de Lurdes era logo, era [respondia] na hora, não escrevia nada. Aí é que eu 
digo que é a diferença. Ela estava lá, ia preparada, sabia o que tinha que dizer, nós 
podíamos tentar argumentar, dar a volta, mas ela também sabia dar a volta e sabia 
onde chegar. Estava por dentro do sistema, conhecia como ele funcionava e conseguia 
argumentar connosco. Eu, apesar de não concordar com algumas medidas, e disse-lhe 
mesmo isso a ela, e de achar que algumas medidas deviam ter sido implementadas de 
maneira diferente, sou um admirador do trabalho que ela fez. Neste momento, ainda na 
última reunião falei nisso, tenho saudades da antiga equipa ministerial. O Valter Lemos 
discutia connosco, às vezes até era um pouco mal-educado, mas discutia, ouvia, falava, 
demonstrava que a ideia era dele, que queria. Nunca me esqueço de uma reunião de 
negociação da avaliação, antes de haver o tal acordo com os sindicatos. Eu tenho essa 
folha guardada, está em casa. A Maria de Lurdes ouvia o que a gente dizia, falava e 
fazia apontamentos e no final deu-nos uma cópia dos compromissos que tinha feito 
connosco. Depois os compromissos saíram no acordo. Depois quem teve a fama foram 
os sindicatos, não é? Mas ele ouvia-nos em algumas coisas, não nos dava tudo, mas 
ouvia-nos e dava. Isso fazia com que nós nos sentíssemos a fazer parte da solução. Eu 
sei que depois a propaganda foi dos sindicatos. Eu sei que dentro do Conselho das 
Escolas há pessoas ligadas a essa parte política. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 09 95 É algo da Maria de Lurdes, ela sempre nos ouviu. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 09 96 lembro-me que na época da Maria de Lurdes, era diretor da DGRHE o Jorge Morais e, 
numa reunião com ele, eu, de manhã, dei uma sugestão qualquer por causa da 
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interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

plataforma que eles estavam a implementar. Eu vejo-o a apontar o que eu disse e, qual 
não é o meu espanto quando ao fim da tarde isso estava lá. Isso dá gozo, é importante 
ver isso. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 18 58 Ia muitas vezes, para falar conosco para nos expor assuntos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 18 59 Ela vinha muitas vezes até para dar explicações, era isso que estava a dizer 
relativamente ao sindicato. Ela fez aquele entendimento e na sexta-feira antes, 
tínhamos tido uma reunião com ela, em que lhe tínhamos explicado o que achávamos 
que devia ser feito. Aquilo que foi dito e aquilo que combinamos lá, foi que cada escola 
no sítio onde estivesse, ou estivesse a começar, estivesse a meio ou estivesse no fim, 
faria a avaliação no ponto onde estivesse. Quer dizer não era para ser igual para todos 
porque havia mais adiantada e outros mais atrasados. Portanto, não valia a pena estar a 
puxar, a correr, a fazer aquilo que os outros já tinham feito. Ou seja, cada qual no seu 
patamar iria fazer a avaliação como achasse melhor. Isto era o mais correto porque esta 
coisa de que todas as escolas tem de ser tudo igual, não é. Há orientações que são 
gerais, pronto. Agora a maneira como eu faço a avaliação aqui não vai ser igual àquela 
dali porque sou diferente daquela pessoa que está ali a avaliar. A gente até sabe que 
aqui dentro das escolas sabe que não é tudo igual. (...) Há um conjunto de 
circunstâncias que nunca vai fazer com que a avaliação possa ser igual. Até os 
avaliadores são diferentes e ao serem diferentes vão avaliar de maneira diferente. 
Portanto não vale a pena andarmos a dizer que tem de ser tudo igual. “Ah, porque esta 
vai ficar prejudicada em relação àquela.” Mas a gente já sabe que é assim, o que é que 
vamos agora fazer.” Pronto, a ministra aceitou.  Vem o fim de semana, houve aquele 
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acordo e isso alterou tudo. Foi quando ela fez a avaliação simplificada e que era igual 
para todas as escolas. Ela, na terça-feira seguinte, convoca-nos para ir a Lisboa. Ela 
veio dar uma explicação, veio-se justificar ao Conselho das Escolas. Ela não precisava 
fazer nada disso. Veio-se justificar ao Conselho das Escolas e explicar porque tinha feito 
aquilo. Ela tinha de negociar alguma coisa e como não tinha mais nada para negociar, 
teve de ceder. Como aquilo era o menos mal, ela cedeu. Ela ligou para aqui, para ali, 
para acolá, falou com uma série de pessoas que depois também lhe disseram que se 
calhar é melhor. Porque eles estiveram em negociação o fim de semana todo. Aqui na 
zona acham que eu sou amiga da Maria Lurdes, mas não sei de onde é a senhora, nem 
de onde vem, não tenho nada. Mas houve assim uma certa empatia. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 28 67 ela ia regularmente e de todas as pessoas que lá foram, desde ministros a secretários 
de estado, era a que mais ouvia. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 32 42 A Maria de Lurdes valorizou muito, muito, o trabalho do Conselho das Escolas. Esteve 
presente em quase todas as nossas reuniões. Antes, depois, durante, conforme a 
ordem de trabalhos. 
P.: Ela ia lá transmitir a opinião do ministério ou ia saber? 
Sim, e defender-se, e justificar-se. Por isso é que eu digo que ela tinha argumentos, 
sabia o que queria, para onde queria ir, por muito que a gente não concordasse. 
P.: Mas ouvia também a opinião que os diretores tinham, ou não? 
Ouvia, embora fosse muito obstinada. É muito difícil convencê-la. Mas se as questões 
que nós levantássemos fossem de índole prática, de como levar à pratica aquilo que ela 
queria. Quando dizíamos: “Por aí não vai, não dá porque se vai ter esta, aquela e 
aqueloutra dificuldade.”, ela mudava porque o que ela queria era chegar ao objetivo. Ela 
aí, ouvia com muita facilidade. Aliás ela tinha uma expressão muito interessante que era 
assim: “Digam-me o que é preciso para fazer, não me peçam para parar.” E 
nomeadamente na avaliação de desempenho. Ela dizia muitas vezes isso: “Digam-me o 
que precisam para fazer, nunca me peçam para parar”. Ela era obstinada para chegar 
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ao objetivo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 32 43 A anterior vinha ao Conselho para apresentar o documento e justificar, explicar algumas 
coisas, ou trabalhavam conosco. E a partir de aí a gente trabalhava. Eram feitas 
algumas questões, levantavam questões e eles justificavam tal, não sei quê. Ou vinham 
antes de nós fazermos o parecer, para explicar algumas coisas, e tal. Ou trabalhavam 
conosco. Nomeadamente na AVD trabalharam muito conosco, nós  tivemos reuniões de 
dia inteiro com a equipa ministerial lá dentro, conosco. Lembro-me de chegavam três e 
depois partir um, porque tinha uma reunião. Depois voltou, saiu o outro e a ministra 
esteve lá o dia inteiro. O dia inteiro. Isso antes do memorando. Aliás ela agradeceu-nos 
o facto de ter feito o TPC conosco, senão nunca tinha conseguido chegar ao 
memorando com os sindicatos. E portanto, havia um trabalho conjunto. Nós sentíamos 
que o documento que ia sendo construído. Aliás, se eles estivessem a pensar em fazer 
algo, eles diziam-nos, ainda não estava nada escrito. E a gente já reagia. Depois lá 
vinha o papelito e nós levantávamos as questões. Quando vinham o papel final para 
emitir um parecer, já ele tinha sido muito trabalhado conosco. Ou seja, depois as 
pessoas já se coibiam de dizer rejeito, porque até estava ali uma coisa que até fomos 
nós que dissemos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 33 52 ela estava habitualmente presente? 
Muitas vezes sim, muitas, muitas vezes. Nesse aspeto eu tenho a louvar, não tenho 
razão de queixa, enquanto nessa altura presidente do Conselho Executivo. Eu acho que 
ela explicava-nos as coisas de uma maneira diferente do que depois chegava cá fora 
porque, se calhar, deformação política, do sensacionalismo político, de querer agradar à 
massa, de querer mostrar, acabou por subverter um bocado os princípios que estavam 
subjacentes às coisas e que, se calhar, se ela tivesse ido por ali tinha conseguido outro 
tipo de resultados. Depois porque estava com muitas pressões da comunicação, disto e 
daquilo, e ia cedendo a elas. E depois começou a fazer coisas que, eu acho, era a tal 
inflação de normativos que acabavam por uns por contradizer os outros. Uma pessoa 
tem as coisas organizadas de determinada maneira e até estava tudo a correr bem, no 
fim já não é nada assim, é muito complicado de se gerir. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 

Delta 35 48 O que aguentou as escolas neste período complicado da avaliação foram os conselhos 
executivos porque muitos deles estavam informados daquilo que estava na ideia da 
ministra e na ideia da política governativa.  
P.: Ou seja, posso concluir pelas suas palavras que o Conselho das Escolas funcionou 
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Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

como um instrumento que permitiu aproximar a politica educativa da realidade da 
escola? 
Sim, aproximá-la dos órgãos de gestão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 36 44 em momento algum se sentiu, por exemplo, pressionado a aplicar as medidas que o 
ministério? 
Não, dessa forma, não. 
P.: Nem vigiado, no sentido de verificar, dse de facto aplicava aquilo que tinha que 
aplicar? 
Não, não curiosamente. Não, não curiosamente não. Ah senti, senti, ah da parte da 
tutela. 
P.: Um verdadeiro interesse? 
Um verdadeiro interesse e mais a passagem de provas de confiança em quem estava. 
Isso, eu senti. Embora possamos discordar em muita coisa, possamos eventualmente 
discutir ene coisas, mas aquilo que eu senti foi que houve da parte da tutela alguma, ah 
alguma passagem de crédito para o outro lado, de credibilidade e de querer acreditar 
em quem está do outro lado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 36 45 Sobre qual é a sua função, estamos basicamente todos de acordo. 
P.: Ah, ok, ok. 
Aí estamos todos de acordo, ah e portanto, cada um se considera que de facto, somos 
um órgão que ah... 
P.: Conselheiro de? 
Conselheiro de, não é? 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 

Delta 39 69 com a antiga equipa ministerial, acho que houve uma vontade genuína de ouvir as 
escolas. 
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Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 43 25 a senhora ministra da Educação tem usado o Conselho para ouvir o que pensam as 
escolas 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 43 26 transmitir à escolas o que ela pensa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 45 59 com a ministra Maria de Lurdes Rodrigues, foi ela que criou o Conselho das Escolas, 
eram agendadas algumas reuniões em que ela ou os secretários de estado estavam 
presentes, mas, muitas vezes ela, ela ia e ouvia as pessoas. Penso que ela estava 
mesmo interessada em que o órgão funcionasse e em que fosse efetivamente um órgão 
consultivo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 

Delta 45 60 Ela chegou a dizer isto e eu compreendo perfeitamente. Quando se governa e quando 
se toma a iniciativa de fazer alguma coisa como a avaliação de professores, 
encomenda-se um modelo de avaliação a uma equipa, é o normal, o modelo antes de 
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os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

ser aplicado, vem cá para fora e consultam-se várias pessoas, vários órgãos 
consultivos, o conselho das escolas foi um deles, o conselho nacional da educação foi 
outro. Depois há os sindicatos e, portanto, há vários órgãos a emitir a sua opinião. A 
partir daí tira-se uma conclusão e tem que se aplicar ou não o modelo. Eu penso que ela 
fez tudo isto. Embora o conselho das escolas não fosse no sentido deste modelo ser 
aplicado, porque não foi, não sei se a ministra teria na altura muitas alternativas, se 
tinha outro modelo na manga para dizer não, este não, porque os pareceres foram 
negativos. Eu penso que ela ouvia o conselho das escolas numa perspetiva mesmo de 
tentar ver o que nós achávamos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 45 61 nunca se sentiu condicionada? 
Não, nunca. Nem nunca vi da parte da ministra Maria de Lurdes, e digo-lhe que acho 
que ela teve imensa paciência para ouvir algumas pessoas do Conselho das Escolas. 
Não sei se outro ministro qualquer terá a paciência que ela teve. Nunca senti que 
houvesse da parte dela qualquer animosidade em relação às nossas questões, às 
nossas propostas, ela podia não concordar e dizer que não concordava, mas sempre 
numa perspetiva de nos ouvir e tentar perceber o pulsar das escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 46 34 Eu não posso dizer que era legítimo ou que era para legitimar, o que posso dizer é que 
ela tinha as suas políticas e que acreditava naquilo que apresentava. Quando 
apresentava as coisas, queria ouvir a nossa opinião. 
P.: No sentido de melhorar as políticas? 
Acho que mesmo de as alterar, pelo menos fiquei com essa ideia. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 

Delta 46 35 o que nos deu foi a possibilidade de darmos as nossas opiniões e fazer com que eles 
ficassem mais próximos da escola, digamos assim. 
P.: Isso era importante? 
Muito importante. 
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Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 47 53 Em relação ao trabalho anterior, com a outra ministra, foi um trabalho em que se 
discutiu muita coisa. Por exemplo, esta coisa da avaliação foi muito debatida, com 
grupos de trabalho. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 55 62 a ministra Maria de Lurdes reunia-se frequentemente com o Conselho das Escolas? 
Sim, muitas vezes. Quando havia uma proposta de lançamento de um legislação 
qualquer, ela estava connosco, falava connosco e apresentava as ideias, o que é que 
pensava. Era uma pessoa com essa capacidade de diálogo e de explicar o que queria, o 
que é que pensava e as pessoas reconheciam nela essa capacidade. Podia não 
concordar com as ideias, mas que ela tinha ideias e as defendia e que era muito difícil 
contra-argumentar com ela porque tinha a coisa muito bem estruturada, é verdade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Delta 57 57 no Conselho das Escolas, a frequência com que ela aparecia era muita. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 

Delta 60 43 Nas reuniões do Conselho das Escolas almoçávamos em conjunto com ela e os 
secretários de estado. Debatemos ali, em muitas reuniões até ás oito e nove da noite, 
diretas, desde as dez da manhã. Vínhamos de todos o país discutir ali muitas coisas. 
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os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Estava presente, 
explicava as medidas, ouvia-nos e 
debatia 

Acontece que muitas vezes o governo utilizava as políticas de ministros e faziam 
algumas medidas menos corretas para nós, ou seja, depois criou-se o Conselho 
Científico que fez com que, algumas medidas andassem para a frente e para trás. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Procura legitimar as 
medidas políticas 

Delta 10 73 mas a ministra vai ao Conselho das Escolas à procura dessa legitimação. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Procura legitimar as 
medidas políticas 

Delta 15 65 A ministra é, na verdade, muito inteligente porque nós nos deixámos instrumentalizar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Procura legitimar as 
medidas políticas 

Delta 16 75 Eu acho que a Ministra e a equipa ministerial também nos utiliza para lhes dar algum 
corpo: “Já ouvimos o Conselho das Escolas” e passei a ouvir isto sempre ou “Estou à 
espera do parecer do Conselho das Escolas”, quer dizer utilizam-nos mais para legitimar 
um bocado determinadas coisas. Sinto isto, mas é uma leitura muito minha, muito 
pessoal. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 

Delta 27 59 Eu acho que é irem lá só para poderem dizer que nos ouviram. É só para legitimar 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

922 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Procura legitimar as 
medidas políticas 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Procura legitimar as 
medidas políticas 

Delta 48 48 foi um órgão manipulado, se calhar até pela ministra, que foi muitas vezes, se calhar até 
demasiadas, ao Conselho das Escolas porque fez muita apresentação de coisas no 
Conselho das Escolas. 
P.: Manipulado pela ministra como? Sentiu-se vigiada, pressionada, seduzida? 
Não, nada disso. A senhora não tem essa capacidade, terá outras. 
P.: Mas manipulado como? 
No sentido de fazer do Conselho das escolas o órgão onde apresenta muitos dos 
documentos. 
P.: Isso significa que é o órgão que legitima as políticas? 
Mas ele não legitima as políticas. Eu acho que foi mais cenário, às vezes, do que outra 
coisa. Não houve verdade nenhuma que não tivesse sido dita, em plenário, à senhora 
ministra; todas as análises, todas as sensibilidades foram transmitidas ali. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Procura legitimar as 
medidas políticas 

Delta 52 59 com esta questão da avaliação e outras questões mais polémicas tentou, de algum 
modo, enfim, apoiar-se no Conselho das Escolas para tomar algumas medidas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Procura legitimar as 
medidas políticas 

Delta 53 43 o Conselho das Escolas tem-se reunido mais vezes extraordinariamente do que 
ordinariamente, ou seja, tem-se reunido mais vezes a pedido da senhora ministra do 
que através do seu calendário normal de reuniões ordinárias. Então em torno da 
avaliação do desempenho docente, aí reuniu-se inúmeras vezes. Aliás, isso é público. 
ela veio vário vezes para a televisão dizer que tinha obtido parecer favorável nesta ou 
naquela matéria do Conselho das Escolas. Por exemplo, logo a seguir a uma das 
greves nacionais, a senhora ministra pediu uma reunião. E pediu outras, muitas vezes, 
umas para pedir opinião, outras para dizer o que achava que era o correto. 
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P.: Nessas situações sentiu-se pressionado? 
Não vou dizer que me sentia pressionado quando a senhora ministra nos dizia o que 
achava que devia ser, mas acho que às vezes funcionávamos mais como correio de 
transmissão, isto é, levem o recado de que isto não é para recuar e divulguem. Houve 
uma vez ou outra, em que a informação foi dada de uma forma mais incisiva que 
poderia parecer mais uma pressão. Mas eu procurei entender que não fosse essa a 
vontade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Se estivesse bem 
assessorada, a sua ação teria sido 
melhor 

Delta 54 43 eu diria que a anterior, a Maria de Lurdes seria uma ministra que, bem assessorada, se 
calhar até conseguia regulamentar coisas que não estavam regulamentadas, dar a volta 
à regulamentação do que estava feito e ser capaz de fazer alguma coisa; bem 
assessorada. Eu acho que a anterior ministra estava muito mal assessorada, muito mal, 
os dois secretários de estado não... pelo menos é a ideia com que alguns de nós 
ficámos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Tem agido bem 

Delta 15 66 com os conselheiros, porque ela [(Maria de Lurdes Rodirigues)] tem um ótimo contacto, 
é simpática 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Tem agido bem 

Delta 21 62 a maioria das vezes, acho que a ministra tem agido bem na maioria das vezes no 
Conselho das Escolas. A 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 

Delta 08 95 conseguimos ter com a ministra, enquanto responsável pelo Ministério da Educação, 
conseguimos sempre ter uma boa relação. 
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os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Tivemos uma boa 
relação 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.01 A ação da 
ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues\Tivemos uma boa 
relação 

Delta 31 62 o secretário de estado e a ministra, almoçavam connosco, ora um ora outro, e 
partilhavam connosco, tínhamos amenas cavaqueiras, falavam da família. Com este 
não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Ainda não 
dá para perceber 

Delta 19 78 a expectativa é muita, porque nós queremos ver as coisas clarificadas. Agora gostei 
particularmente do secretário de estado, da sua intervenção como pessoa conciliadora, 
enfim, limitou-se a ouvir, a registar muitas das preocupações. É evidente que foi o único 
contacto, não dá para perceber ainda bem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Ainda não 
dá para perceber 

Delta 39 70 Agora ainda não posso avaliar, ainda só tivemos numa reunião a presença do secretário 
de estado e da senhora ministra, 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\É um órgão 

Delta 33 53 o Conselho das Escolas ou passará a ser um órgão de amém. 
P.: De legitimação das políticas? 
De legitimar, exatamente, de legitimar as coisas, ou então não faria sentido porque, 
inclusive, quando estávamos a fazer um processo de eleição para um novo Conselho 
das Escolas, simultaneamente, muitas das pessoas que estavam nas listas já não eram 
diretores, porque eles exoneraram-nos de um dia para o outro, sem ética nenhuma. 
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para legitimar as políticas P.: Eles quem? A administração? 
A administração. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\É um órgão 
para legitimar as políticas 

Delta 34 59 a postura que o Ministério tem tido é no sentido de ouvir? 
Não. Eu acho que é de ouvir porque está lá escrito na lei que é preciso ouvir. 
P.: Sempre foi assim? 
Eu acho que não.  
P.: No início? 
No início não foi assim. 
P.: Então sente isso neste momento? 
Neste momento, sim. 
P.: Portanto, com o atual governo, com a atual equipa ministerial. Isso porquê? 
Não faço ideia. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 01 78 Eu ainda não vi a ministra neste Conselho das Escolas, a atual. (...) Só lá foi uma vez 
que, por acaso, foi a vez que eu não fui (...) e agora vai sempre o Secretário de Estado 
o Sr. João da Mata, mas que... não me parece que tenha muito jeito para aquilo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 03 75 no início a doutora Isabel Alçada foi e depois desapareceu. E, portanto, quem começou 
a ir foram os senhores secretários de estado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 03 76 a ministra Isabel Alçada só foi uma vez ao Conselho das Escolas? 
Eu penso que foram duas. Uma ou duas, mas não foi mais que duas. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 05 65 A atual ministra foi uma vez ao Conselho das Escolas, uma tarde, não chegou a uma 
hora. Repare, eu agora não estive na última sessão do Conselho das Escolas, mas 
telefonei para saber o que é que se tinha passado, e ela nem sequer foi, digamos, fazer 
o encerramento do Conselho das Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 09 97 O que é que ela faz, neste momento, com o Conselho das Escolas? 
Não faz nada, que eu saiba. 
P.: Mas vai ao Conselho das Escolas? 
Já foi. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 09 98 Quem vai são os secretários de estado, o João Mata ou então o Alexandre Ventura. Das 
vezes que tive reunião com ela, é totalmente diferente, não tem nada a ver. Não é uma 
reunião de trabalho, ela vai, expõe aquilo que acha que tem de expor, nós consultamo-
la e ela tira apontamentos, não nos responde. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 14 83 Sim, com esta ministra, nunca mais falámos com ela, aliás eu como faltei na única 
reunião, em que ela foi apresentar-se, nem a conheço. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 

Delta 25 72 Ela foi lá uma vez, eu vi-a lá uma vez, ao princípio. Foi lá uma vez ao princípio dizer que 
ia apostar na música que ia convidar o antigo secretário de estado da cultura, como é 
que ele se chama, que ia convidá-lo porque está muito na moda, a orquestra Geração, e 
não sei quantos, e foi lá falar disso, não é? 
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ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 28 68 Foi lá uma vez porque também mal parecia não ter ido. Falou mais do que ouviu. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 31 63 Ela quase nunca vai ao Conselho das Escolas. O senhor secretário de estado, da última 
vez que foi ao Conselho das Escolas deu-nos meia-hora para a reunião, estava sempre 
a olhar para o relógio, o que nos incomodou. Esta equipa ministerial tem uma postura 
completamente diferente da postura da equipa ministerial anterior. 
P.: Isso significa que sente uma desvalorização do papel do conselho das Escolas? 
Sinto, completamente. Completamente! O exemplo disso é o facto de na última reunião 
onde esteve o senhor secretário de estado, a convocatória pressupunha que nós 
tivéssemos o projeto de um documento, mas ele não nos foi entregue e não houve 
reunião. Nós não tínhamos o documento, a ordem de trabalhos não foi cumprida e não 
houve reunião. Nunca nenhum secretário de estado, nem a ministra, foram por meia-
hora. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 32 44 Não, só foi a primeira vez para nos dizer olá. Falou durante hora e meia, ponto final, 
parágrafo. Nunca mais a vi. 
P.: Noto nas suas palavras e na sua expressão, se calhar, algum desencanto. Estou 
certo? 
Sim. Acho que a atual ministra se sabe o que quer, não transmite a ninguém, muito 
menos a um órgão consultivo. Não é por falta de nos ouvir. Nós este ano já fomos a 
Lisboa...  
P.: Então quem é que tem estado presente? 
Secretários de estado. 
P.: Só? 
Só. O Machado Ventura. Nós já fomos a Lisboa 7 ou 8 vezes. Já fomos agora em 
janeiro... 
P.: Têm continuado a reunir? 
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Fomos agora a 7 de janeiro dar parecer sobre o OAL. Já tinha sido em 28 de dezembro, 
uma semana antes. Nós quando saímos de Lisboa a 28 de dezembro, já ficamos mais 
ou menos com a data de 7 de janeiro apontada. A 28 de dezembro foi por causa da 
nossa avaliação. Agora, saber, neste momento, tendo em conta a situação financeira, é 
muito complicado. Em termos de princípios, eu acho que os princípios neste momento 
quase não existem, tendo em conta a parte financeira. Agora saber qual é o objetivo da 
atual ministra... 
P.: Não sabe? 
Não. 
P.: Mas sente que o Conselhos das Escolas continua a ser um órgão valorizado? 
Sim, isso continua. Valorizado, mais que não seja no sentido de eles sentirem a nossa 
opinião. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 33 54 só foi lá uma vez. Só, foi no mesmo dia que eu a primeira vez e nunca mais foi. O 
secretário de estado, um rapaz novo, muito novo quanto a mim e... Repare, eu não tiro o 
mérito à juventude, que é preciso ter, mas também é preciso a experiência, e às vezes 
peca-se muito por termos académicos que não sabem nada realidade da vida e da 
prática que era preciso e acho que este país tem sido muito prejudicado com essas 
situações. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 34 60 Esta não vai, manda os secretários de estado. 
P.: Ou seja, a atual ministra não é uma presença frequente, ativa. 
Não. Inclusivamente na relação durante a tomada de posse. Eu não fui à primeira 
tomada de posse porque fui substituir uma colega que se reformou, mas a tomada de 
posse é para valorizar o órgão. No caso desta ministra... Da outra vez acho que a 
ministra Maria de Lurdes chamou um a um, cumprimentou, falou. Esta não, chegou, 
grandes sorrisos, não é verdade? “Então estamos aqui para tomar posse”, e pouco 
mais. Depois alguém lhe deve ter dito que não convinha fazer as coisas daquela 
maneira e ela lá disse alguma coisa. Está a ver? Pelo que eu vi, não tem nada a ver 
com a outra ministra. 
P.: Portanto, a posse deste novo Conselho das Escolas foi um ato a que a atual ministra 
não deu assim grande importância. 
Nada. Teve que lá ir e foi. 

06. O CONSELHO DAS Delta 41 56 encontra uma diferença de postura deste novo Ministério da Educação? 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Tem havido uma menor valorização do órgão. 
P.: A ministra não vai frequentemente? 
Foi na sessão de apresentação e nunca mais lá foi. 
P.: E isso porquê?  
Na sessão de presentação ela foi lá dizer que valorizava muito o órgão, mas o que é 
certo é que depois não ouviu o órgão para as coisas que eram essenciais. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 46 36 Foi apenas uma vez e apresentou a sua política. Não tem ido, foi só essa vez. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 46 37 quem é que está presente nas reuniões do Conselho das Escolas? Ninguém? 
Tem estado, principalmente, o secretário de estado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 46 38 Neste momento sentes alguma ausência deles, verdade? 
Sim, é verdade 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 

Delta 47 54 Foi lá uma vez, mandou o secretário de estado de manhã e depois foi lá à tarde para 
nos cumprimentar. Nunca mais lá pôs os pés. 
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ausente 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 47 55 Notas, portanto, um grande diferença em relação à atitude da anterior uma ministra e da 
atual. 
Completamente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 51 49 Esta ministra não vai regularmente ao Conselho de Escolas? 
Não 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 54 44 Não. Esteve uma vez e tão somente, enquanto que a outra senhora ministra ia lá dar a 
cara. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 55 63 Foi uma vez na tomada de posse e foi mais uma vez numa reunião mais para prestar 
algumas informações. Não, de todo. Não tem a mesma capacidade de intervenção da 
anterior ministra, não, de todo. 
P.: Sente essa diferença? 
Sim, toda a gente sente a diferença. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 

Delta 57 58 Fomos à posse e antes, quando ela tomou posse, tinha estado antes para dizer que o 
Conselho das Escolas tinha muito importância. E pronto, nunca mais a vimos. 
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os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 60 44 só lá foi uma vez, tem mandado os senhores secretários de estado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Está 
ausente 

Delta 60 45 A ministra não, só tem ido o senhor secretário de estado [João da Mata]. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Há um 
vazio 

Delta 07 84 Muito vazio. Eu não sinto nada, isso é terrível, quando tu não sentes nada é terrível. Tu 
podes gostar ou detestar, mas ou gostas ou detestas, mas quando não sentes nada é 
muito mau, António. Uma grande instabilidade, uma grande instabilidade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Há um 
vazio 

Delta 41 57 Tem sido, este ano, por acaso, cá está... Eu como entrei para o órgão neste último ano 
e isto coincidiu com o término do mandato da Dra. Maria de Lurdes Rodrigues e a 
entrada da nova ministra da educação, o Conselho das Escolas tem estado um pouco 
parado. O trabalho que temos estado a fazer, tem sido mais um trabalho, às vezes de 
preparação de coisas que tinham ficado da anterior tutela para nós nos debruçarmos 
sobre elas e que temos de trabalhar 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Há um 
vazio 

Delta 44 54 Com o pouco tempo que tem, houve uma primeira iniciativa, de facto ela entrou para 
nos ouvir, ouviu, ouviu, mas depois 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Há um 
vazio 

Delta 44 55 Foi uma vez ao Conselho das Escolas e depois têm ido os secretários de estado, mas a 
postura e o PEC justificam tudo e mais alguma coisa. As pessoas pensam que não têm 
que ouvir as pessoas e quem não for envolvido não participa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Há um 
vazio 

Delta 47 56 apanhei esta transição e, praticamente, não se fez nada. É como eu te dizia, cada vez 
que se reunia com o secretário de estado era para malhar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Há um 
vazio 

Delta 60 46 Ela não fez nada. Se olharmos o que é que esta ministra fez, ela plagiou, entre aspas, 
aquilo que a Maria de Lurdes Rodrigues deixou feito, para pior, ou seja, tinha o trabalho 
todo feito e podia aplicá-lo mas não conseguiu fazê-lo. Ela não tem pernas para andar, 
ponto número um, e não sei se o governo tem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 

Delta 47 57 Eu apanhei exatamente a transição. A ministra Maria de Lurdes estava em final de 
mandato e a perspetiva foi diferente. Esta nem nunca está presente nas reuniões, 
manda um secretário de estado, logo uma postura completamente diferente. Depois não 
nos consulta para nada, ou seja, por exemplo esta questão dos mega-agrupamentos, 
que era uma matéria que era obrigada a ser falada no Conselho das Escolas, 
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ministra Isabel Alçada\Não somos 
consultados para nada 

avançaram como isso e nunca perguntaram nada ao Conselho das Escolas e o próprio 
Conselho das escolas começou a virar-se contar as próprias políticas ministeriais. Eu 
apanhei ali uma fase em que... sinceramente não sei se aquilo estava a resultar muito, 
porque... Eu cheguei quase a sentir pena do secretário de estado quando ele ia lá 
porque caía toda a gente em cima do homem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Não somos 
consultados para nada 

Delta 51 50 aliás reunimos pouquíssimo. Pronto, eles também têm muito que fazer e tudo bem. 
Depois, os documentos, fala-se “Ah tal, há um estatuto” saiu agora, esteve não sei 
quanto tempo e nós sem sabermos 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Não somos 
consultados para nada 

Delta 55 64 Devo-lhe dizer que o Conselho das Escolas funcionou durante quatro meses sem emitir 
um único parecer, sem haver uma única reunião com a tutela. Desde a tomada de 
posse, não fomos ouvidos por rigorosamente nada, desde que este governo tomou 
posse, nunca fomos ouvidos, só passámos a ser ouvidos depois de o novo Conselho 
ser eleito e só algum tempo depois é que foi. Repare: começou a haver situações em 
que havia propostas de legislação que vieram ao Conselho das Escolas e nós, às 
vezes, íamos em viagem para reunir e analisar, e elas já estavam a ser veiculados na 
comunicação social e já têm decisões. 
P.: Por exemplo. 
Não me lembro, mas lembro-me de haver situações em que as pessoas que chegaram 
que tinham trabalhado à noite, e quando chegaram de manhã perguntavam: “Mas vocês 
não ouviram as noticias? Na rádio já estava a dizer que já foi alterada a avaliação dos 
professores.” Quando foi do Simplex, nós estávamos lá para analisar uma proposta de 
alteração que a ministra tinha vindo ao Conselho das Escolas e depois já tinha havido 
uma negociação completamente diferente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Não somos 

Delta 60 47 Em relação aos mega-agrupamentos nem sequer fomos consultados, quando a 
legislação diz que têm que consultar o Conselho das Escolas. Foi por essa razão, nós 
não nos demitimos, estávamos em final de mandato e deixámos outros irem para lá. 
Nós quarenta, inclusive o Álvaro não quis, não quisemos continuar porque isto é uma 
vergonha. Um Conselho das Escolas em que o secretário de estado vai ali para nos 
falar em escolas do 1.º ciclo com menos de vinte e um alunos e já se estão a constituir 
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consultados para nada mega-agrupamentos. Felizmente aqui isso não aconteceu. Mas a culpa também não é 
do Ministério da Educação, a culpa é dos meus colegas diretores que assumem de 
braços abertos, alguns, os mega-agrupamentos. Dou-lhe um exemplo aqui ao lado, o 
colega aqui de uma escola pediu a aposentação, a direção regional empurra o mega-
agrupamento para a secundária, com essa escola e está feito o mega-agrupamento. O 
que é isto? Isto não é nada, isto é andar para trás na Educação. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Não somos 
consultados para nada 

Delta 60 48 Há uma modificação grande, ela empurrou os secretários de estado. O outro secretário 
de estado, o Ventura, tem estado muitas vezes connosco, mas não saímos da cepa 
torta. E porque é que não saímos da cepa torta? Em novembro, com a senhora ministra, 
nós dissemos que o estatuto da carreira docente era importante sair e ela pediu-nos 
para lhe darmos o primeiro período; o estatuto do alunos para lhe darmos o primeiro 
período. O estatuto da carreira docente, como sabe saiu em junho e o estatuto do aluno 
acho que ainda não foi publicado em Diário da República porque nos chegou para o 
vermos há uma semana, só se estiver agora. Como vê, estiveram um ano para 
colocarem preto no branco aquilo que nós apontámos. E está cheio de erros. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\Não somos 
consultados para nada 

Delta 60 49 O Conselho das Escolas vale alguma coisa no meio deste momento que não vale nada. 
Nós nesta fase final sentíamos que somos um bocado verbo de encher. A ministra da 
Educação fez os agrupamento da forma que fez sem consulta, sequer, o Conselho das 
Escolas. Está na lei que devia consultar e não consultou. A resposta deles é que foi uma 
decisão do Conselho de Ministros, ou seja, o Conselho das Escolas não vale nada para 
o atual governo. Para mim só continua porque neste momento era muito mau, era uma 
pedra no charco, ele acabar. Bem, é melhor eleger outra vez e o que se vai seguir a 
seguir, logo se verá. Este ministério está a fazer muito pouco ou nada, num dia diz uma 
coisa e no outro dia diz outra 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\O CE 
perdeu importância 

Delta 41 58 senti efetivamente foi uma alteração de postura e daquilo que me foi transmitido pelos 
conselheiros que já lá estão há mais tempo, uma alteração claramente na postura da 
valorização do órgão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 44 56 Quer dizer, o máximo da desconsideração é com as atuais medidas, em que se criou 
um instrumento legal, em que o Conselho das Escolas tem que ser formalmente ouvido 
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interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\O CE 
perdeu importância 

e não foi. Com base nisso, foi o mínimo que pudemos dizer, aquilo que dissemos 
através deste último comunicado, referindo que estas medidas da reorganização da 
rede escolar, sem o parecer do Conselho das Escolas, estão feridas de ilegalidade. Não 
é preciso dizerem-me mais nada para me mandar embora. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\O CE 
perdeu importância 

Delta 46 39 Eu acho que esta equipa ministerial tomou uma decisão. Para eles o mais importante 
são os sindicatos e, portanto, nós… 
P.: Perderam protagonismos, digamos assim? 
Nós não queríamos protagonismo. 
P.: Perderam importância, queria eu dizer. 
Bem, eu acho que é muito importante ouvir os sindicatos, mas também acho que há 
todo um conhecimento do terreno, que está nos diretores e é muito importante para se 
tomarem decisões finais. Aqui há algum tipo de dificuldade atualmente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\O CE 
perdeu importância 

Delta 55 65 Sente uma certa desvalorização do papel do Conselho das Escolas. 
Sim. 
P.: Ou seja, o protagonismo que existia com o XVII governo constitucional perdeu-se 
com esta nova ministra? 
Sim. Perdeu-se um bocado, sim, sim. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\O CE 
perdeu importância 

Delta 60 50 A razão pela qual o Conselho das Escolas perdeu quarenta dos seus elementos, que 
não quiseram continuar, tem a ver com quê? Tem a ver com que os conselheiros não 
aconselhavam nada. Nada! Bem, eu não gostava da ministra por causa das políticas 
que ela utilizou contra os professores, mas digo na brincadeira: “Minha querida Maria de 
Lurdes Rodrigues” porque, pelo menos, ela tinha coragem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.02 A ação da 
ministra Isabel Alçada\O CE 

Delta 60 51 Repare-se só nisto: a avaliação do desempenho. O ano passado foi o Simplex porque 
não se conseguiu concluir, este ano é o quê? Foi o Simplex para os contratados e saiu 
legislação, agora com o estatuto, da avaliação do desempenho. O que é que vai ser no 
próximo ano? Simplex. Ou seja, a secretaria de estado da Educação não fez nada sobre 
a avaliação do desempenho dos professores que não estivesse feito. Não fez nada, não 
há novidade nenhuma, é tudo igualzinho ao que já estava feito. Até a plataforma da 
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perdeu importância DEGRE que foi aberta novamente a avaliação dos contratados. Igualzinha, com os 
mesmo erros, as mesmas situações. Portanto, entre o ministério da Maria de Lurdes 
Rodrigues, aquilo que recomendámos no Conselho das Escolas e aquilo que está feito 
neste momento foi zero. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.03 A ação dos 
secretários de estado\O secretário 
de estado Alexandre Ventura 

Delta 07 85 Há um secretário de estado que lhe reconheço conhecimentos e saber estar que é o 
professor Alexandre Ventura e, portanto, gostaria muito que não se deixasse de forma 
alguma corromper. Nem percebo como é que foi parar ao Ministério, mas pronto, isso é 
outra história. Mas enquanto académico, e enquanto pessoa, acho que de facto reúne 
todas as condições para o exercício do cargo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.03 A ação dos 
secretários de estado\O secretário 
de estado Alexandre Ventura 

Delta 54 45 O doutor Ventura a primeira vez que foi lá ao Conselho das Escolas, referiu sempre que 
tomava boa nota das coisas, mas nunca deu resposta, deve ter tomado boa nota, mas 
resposta não existiu. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.03 A ação dos 
secretários de estado\O secretário 
de estado João da Mata 

Delta 01 79 Ele [João da Mata] não responde às questões que lhe são postas. 
P.: E porque é que não responde? 
Porque... ou porque não sabe responder. 
P.: Ou terá outras diretrizes? 
Ou porque tem medo de responder ou porque são perguntas... são questões 
pertinentes, e ele não quer assumir as respostas. Talvez nestas situações seja, mas é 
que todas as vezes que ele lá esteve isso aconteceu, já vai sendo hábito. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.03 A ação dos 
secretários de estado\O secretário 
de estado João da Mata 

Delta 54 46 O doutor João da Mata pois, deu resposta, mas foi sempre uma resposta à revelia 
daquilo que nós efetivamente dissemos. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.03 A ação dos 
secretários de estado\O secretário 
de estado João da Mata 

Delta 60 52 Tem, aliás só lá foi uma vez, tem mandado os senhores secretários de estado. O último, 
que era o homem do PTE, deixou a informática deste país no estado em que está, não 
há praticamente PTE nenhum a funcionar, deram-nos os computadores há uma ano era 
para os termos a funcionar. Em 2008/2009 eram para estar a funcionar, 2009/2010 era 
para estar a funcionar e não está a funcionar. Eu tenho aqui as câmaras de vigilância 
ainda para montar esta semana e nãos ei quando estará a funcionar. Para falar 
politicamente correto é assim: um secretário de estado, como este senhor, que chega à 
Assembleia da República e não se sabe dirigir à Assembleia, é advertido pelo 
presidente da Assembleia, se bem se lembra o presidente disse-lhe: “Não lhe dou a 
palavra enquanto o senhor não se souber dirigir.” Esta senhora, a atual ministra, foi 
buscar homens sem experiência, nomeadamente este que está na parte técnica, o tal 
que vem do PTE, é novo, é se calhar mais novo que qualquer elemento do Conselho 
das Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\A equipa do XVII governo 
funcionava melhor 

Delta 09 99 sinto que toda a equipa, não era só a Maria de Lurdes, na época dela tudo funcionava 
melhor.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\A equipa do XVII governo 
funcionava melhor 

Delta 44 57 não sou observador ideal no âmbito do Conselho das Escolas, mas esta última de não 
me ouvirem em tempo útil. para mim chegou. Eu não me candidatei por isso mesmo. 
Para quê? É um desgaste enorme ir tantas vezes a Lisboa, para depois tudo ser 
cozinhado entre a tutela e as autarquias. Se querem entregar isso às autarquias, façam 
o favor, mas que assumam isso claramente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\A equipa do XVII governo 

Delta 08 96 Muito frequentemente com ela, e com os secretários de estado também [reuníamos], 
muito frequentemente 
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reunia frequentemente conosco 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\A equipa do XVII governo 
reunia frequentemente conosco 

Delta 24 68 Participam na maior parte das reuniões, discutem ou informam na maior parte dos 
assuntos. Sobretudo da parte da senhora ministra, a medida política é dela. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\A equipa do XVII governo 
reunia frequentemente conosco 

Delta 27 60 Bem, a ministra está lá sempre, a ministra e um secretário de estado. Eu acho que 
nunca participei em nenhum sem estar a ministra ou o secretário de estado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Colocam-nos questões 

Delta 23 75 Iam-nos colocando questões, iam-nos dando a visão e eu penso que nessas reuniões, a 
visão que se dava de determinados conflitos que havia a nível nacional era diferente, 
quer dizer, a forma como eram colocados, nós tínhamos uma perceção diferente das 
medidas, às vezes. (...) Tínhamos uma perceção diferente daquilo que nos era 
transmitido. Aquilo que era transmitido ao país dava uma perceção e aquilo e depois no 
Conselho, individualmente, cada um de nós, quando nos era transmitido a mesma 
medida com outras explicações adicionais, tínhamos outra perceção. Por isso é que eu 
digo que a comunicação aqui falhou muitas vezes. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Fizeram-nos sentir que 
éramos parte da administração 
educativa 

Delta 08 97 a estratégia do governo foi duma grande aproximação aos diretores, aos presidentes 
dos Conselhos Executivos, de forma a ganhá-los para a sua causa fazê-los perceber 
que eles eram membros da administração educativa, que eles tinham parte na 
administração educativa e fê-lo dessa forma. 

06. O CONSELHO DAS Delta 49 60 se calhar um dos grandes méritos, para além de estar por dentro dos assuntos e de 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Fizeram-nos sentir que 
éramos parte da administração 
educativa 

poder debatê-los, de estar no Conselho das Escolas é aquela coisa muito portuguesa de 
a gente estabelecer relações e conhecimentos com a tutela, que nos podem, numa 
dificuldade qualquer, ser úteis. É positivo, mas não só, esta proximidade com a tutela 
permite que, por exemplo, se um colega que não está no Conselho das Escolas tiver um 
problema e necessitar de chegar ao gabinete do secretário de estado ou da ministra, ou 
sei que me atendem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Há uma boa relação mas 
deviam ouvir-nos mais 

Delta 30 57 Acho que eles nos deviam ouvir mais, porque temos dado bons conselhos, agora muito 
conselhos eles não os ouvem ou ouvem mas não lhes convém, por questões políticas 
ou porque não estão interessados. Mas temos uma boa relação com a ministra. A 
ministra e o Conselho das Escolas relacionam-se bem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Já houve intromissões 

Delta 40 34 Quando foi constituído o Conselho não havia nenhuma intervenção direta da tutela, nem 
direta nem por intermédio de alguém. Os vários candidatos que se apresentaram para 
presidir ao órgão tiveram oportunidade de se pronunciar e de falar das suas ideias e a 
reunião teve duas partes: uma com a ministra e outra só com os conselheiros. Acontece 
que uma ou duas pessoas, salvo o erro houve quatro candidatos, todos eles são 
pessoas experientes, e o discurso, por si, não convencia ninguém, era algo incipiente, 
vago e um atabalhoado de ideias. Parecia que ninguém fazia a mínima ideia para que 
estava ali. Depois, o presidente é eleito pelo lobby do norte. 
P.: Pareceu-lhe já haver uma organização prévia? 
Foi ali, apesar de ter havido uns contactos no dia anterior. Aquilo partiu de uma ideia 
muito simples que foi o presidente sair do distrito com mais conselheiros. Depois foi o 
contacto com outros colegas no dia da reunião e no dia anterior e criou-se a divisão 
norte – sul. O norte foi buscar mais votos ao centro do que o sul e daí a eleição do 
presidente. Mas o que eu queria mostrar com isto é a intervenção do Ministério. Logo 
após a eleição, o presidente teria de nomear dois vice-presidentes e assim fez. Na 
reunião seguinte aparece na mesa um vice-presidente que não tinha sido designado 
pelo presidente. 
P.: Como é que isso aconteceu? 
Foi a tutela. Isso nunca foi explicado, o que se ouvia eram comentários de bastidores. 
Dizia-se que a tutela impôs. O que foi explicado foi a questão das regiões, ou seja, o 
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presidente é do norte, havia um vice-presidente do centro e o outro vice-presidente era 
de Espinho. Não havia ninguém do sul e foram buscar a colega da Caparica para 
alguém do sul estar representado. O que se passava era que a colega do sul era a 
pessoa de confiança do Ministério e que fazia e canalizava para a tutela. Era uma 
intromissão, mas o que foi explicado foi a questão da representatividade geográfica. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me senti seduzido 

Delta 19 79 poderá haver a tentação de vos seduzir, digamos assim, a terem determinada posição. 
Não, nesse sentido não. 
P.: Portanto o ministério não tem tido essa política. 
Pelo menos comigo não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 03 77 Sentia-se seduzida ou pressionada para aplicar essas medidas? 
Não, não de maneira nenhuma. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 04 43 eu nunca me senti pressionado e quando o sentir retiro-me 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 12 67 Nós só nos encontramos lá, depois disso não temos contacto. Eu, pessoalmente, não 
me sinto nem vigiado nem pressionado mas eu só os vejo lá, fora disso nunca me 
telefonam ou contactam. 
P.: E lá, sente pressionado? 
Não, nunca me senti pressionado. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 13 113 sentiu-se vigiado ou pressionado pelo Ministério da Educação para pôr em prática 
determinadas políticas? 
Não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 13 114 Pressionado eu nunca me senti, aliás nunca ninguém me obrigou a votar por aqui ou por 
ali. Agora, houve tentativas, obviamente, de tentar explicar que aquela política era a boa 
política. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 20 79 Sente-se vigiado, pressionado, seduzido? 
Não, de maneira nenhuma, pelo menos naquilo que me toca. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 21 63 u, pessoalmente, nunca me senti pressionado. 
P.: Nunca se sentiu pressionado. Nem vigiado? 
Nunca, vigiado nunca. Se alguma vez me senti pressionado, foi a dizer mal da ministra 
porque parece que quem dizia bem era uma pessoa isolada. 
P.: Sentiu-se pressionado pelos seus colegas? 
Sim, pelos colegas. Sim, por que hoje em dia parece que é pouco comum alguém dizer 
bem. Se há pressão é para quem diz bem, não é para quem diz mal. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 

Delta 22 61 Sente-se pressionado, vigiado, seduzido? 
Não. Eu acho que o Conselho das Escolas tem tido alguns problemas, também estamos 
a nascer 
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relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 23 76 Nada, nada. Não, nada. Sempre discutimos abertamente as questões e em todas as 
circunstâncias, com presença até dos próprios responsáveis. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 24 69 Pedem pareceres, dão explicações, ouvem... 
P.: Tentam sentir o pulsar das escolas? 
Sim, é isso. Se calhar ouve alturas em que podem ter tentado convencer-nos mas 
nunca me senti pressionada para votar ou dizer assim ou assado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 29 66 Não, absolutamente, nunca senti isso. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 30 58 Não, não.  Aliás, eu fiz algumas criticas, até em jornais nacionais, quando foi isto do 
modelo de avaliação, e assumo e continuo a assumir essa posições, e nunca tive 
qualquer telefonema ou qualquer pressão nesse sentido. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 37 45 Eu nunca fui vigiado, nem pressionado, eu tomo a minha posição independente. Se é de 
validar eu aprovo, agora se é de não concorda, não concordo. No entanto, parece-me a 
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interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

mim que há lá alguns elementos que estão mais ligados, uns a partidos políticos, outros 
à tutela, outros a sindicatos de uma forma muito disfarçada, mas as pessoas que estão 
lá sentem isso, nós somos inteligentes. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 38 48 vigiado ou pressionado no conselho das Escolas? 
Não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 39 71 Pressionado? 
Não, não é nessa perspetiva que eu estou a falar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 41 59 Sentiu-se alguma vez pressionado pelo Ministério da Educação no sentido de patrocinar 
alguma medida? 
Não, não. 
P.: Portanto, o próprio Ministério da Educação também manteve essa postura de 
independência, de promover a independência do órgão? 
Sim, até agora eu acho que sim. Mas isso também se deve muito, na minha ótica, 
também à postura de equílibrio do presidente. Houve situações, poderá haver pessoas, 
entre aspas, que são pró Ministério da Educação e outras que são contra o Ministério da 
Educação, em termos de estrutura tutelar e de políticas educativas, mas não tenho 
sentido. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 

Delta 45 62 sentiu vigiada ou pressionada para tomar determinadas atitudes? 
Não, nunca. Senti-me às vezes um bocadinho, ou antes..., nunca houve nada que me 
impedisse de tomar uma atitude por isto ou por aquilo 
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Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 46 40 Não, de maneira nenhuma, nem vigiada nem pressionada, aliás isso era coisa que eu 
não admitiria.  
P.: Nunca sentiste, então, que o papel do Ministério nunca fosse esse. 
Não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 49 61 Sente-se vigiado, pressionado? 
Não, não, eu pessoalmente não, pelo contrário. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

Delta 50 47 Sentiu-se, também, de alguma forma vigiada? 
Por parte do Ministério da Educação? 
P.: Por parte do Ministério, sim. 
Tirando a MISI, que eu acho que aquilo é um sistema de controle, quer dizer, é um big 
brother, tirando isso... Mas, se calhar, também percebo, quer dizer, nós pertencemos à 
administração pública, que tem que perceber quais são os dados, os indicadores, têm 
que fazer algum controle. Custa-me um bocadinho, porque eu não tinha isso, não é 
sentir controlada, controlada que acho que faço mal as coisas, mas a ideia de todos os 
dados estão assim disponibilizados e podem ser. Mas não me senti, digamos que sentir 
controlada. Sim, mas dentro daquilo que são os limites, que eu acho que são razoáveis 
da administração. Não tirámos a bandeirinha e declarámos independência. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 

Delta 52 60 vigiado ou pressionado pelo Ministério da Educação, no Conselho das Escolas? 
Não de todo, não. Não de todo. Sempre disse a minha opinião, e nós todos, acho eu. Se 
algum colega lhe disser o contrário, não está a ser justo nem correto. Sempre tivemos a 
possibilidade de nos expressar livremente e de dar a nossa opinião.  
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relação\Não me sinto pressionado, 
vigiado ou controlado 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Ouvem-nos 

Delta 03 78 Era uma atitude em que eu acho que o Ministério sentia que era útil falar conosco 
porque nós tínhamos uma forma de mais depressa chegar à beira dos nossos colegas e 
explicarmos essas medidas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Ouvem-nos 

Delta 04 44 ouvem-nos e transmitem o que acham necessário, dão sugestões. A senhora ministra 
vai lá e ouve-nos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Ouvem-nos 

Delta 13 115 Houve uma coisa interessante que não sei se era genuína ou se era um pouco 
montada, mas na verdade havia ali uma coisa que nunca tinha havido: é que os 
responsáveis deste país pela Educação ouviam algumas das coisas que nós tínhamos 
para dizer. Se calhar não gostaram de muitas que nós dissemos, não sei se as tomaram 
em linha de conta, se não; algumas tomaram, algumas penso que tomaram. (...) Quer 
dizer, criou ali um grupo de trabalho que eu penso que teria no fundo também alguma 
postura de ajuda, de participar no processo educativo, na construção da política 
portuguesa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Ouvem-nos 

Delta 19 80 acho que sempre houve interesse em ouvir as nossas ideias. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 

Delta 26 45 Há alturas em que, para lhe ser franco, sinto alguma pressão, não posso dizer que não. 
Mas também sinto que tenho a liberdade de exprimir a minha opinião e muitas vezes a 
tenho emitido. Muitas medidas foram tomadas ou não tomadas pela posição que tenho 
no Conselho das Escolas. Agora, é evidente que há aqui duas dimensões: uma é a 
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Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Ouvem-nos 

visibilidade das medidas políticas e da posição do Conselho das Escolas e há uma zona 
de recato e é aí que se joga, sobretudo, o essencial a favor das escolas. É aí, quando é 
necessário chamar a atenção que é necessário tomar determinado tipo de medida ou 
que outro tipo de medida não vai favorecer o trabalho nas escolas. A administração tem 
sido bastante sensível a isso. Aliás, a partir de terminada altura, não há documento que 
surja, que vá mexer na vida das escolas, do qual o Conselho das Escolas não tenha 
conhecimento ou não dê uma opinião. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Ouvem-nos 

Delta 42 49 Orgulho-me de estar na origem do Conselho das Escolas e o conselho das escolas não 
é aquilo que gostávamos que fosse, mas é uma criação desta ministra. Portanto, 
quando algumas pessoas vêm dizer que esta ministra trata mal os professores, eu não 
me sinto mal tratado por ela, antes pelo contrário. Sinto-me até muito bem tratado, às 
vezes bem tratado de mais porque me passam a mão pelo pelo para conseguir outras 
coisas. Nós não somos parvos, não é? Mas o que eu tinha antes era a ignorância total. 
Queriam lá saber de nós para alguma coisa, não queriam! Agora sou ouvido 
regularmente e, portanto, eu acho que isso também tem valor. E acho que o Conselho 
das Escolas é uma boa medida. O Conselho das Escolas não é o que nós gostávamos 
que fosse, mas foi ela que o criou. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Permitiu-lhes sentir a 
realidade das escolas 

Delta 30 59 a proximidade do ministério da educação com as escolas permitiu-lhe sentir o terreno, a 
realidade? 
Não há dúvida nenhuma disso. Muitas das medidas que este governo implementou, se 
o Conselho das Escolas não existisse, garantidamente, as medidas seriam piores. 
Houve uma melhoria nítida dessas medidas por alguns conselhos que vêm do 
conhecimento do terreno que nós temos e que os sindicatos não têm. Que fique bem 
claro, os sindicatos não conhecem as escolas como nós conhecemos e o Ministério tem 
aproveitado isso bem. O que eu lamento, essa é a minha crítica ao Ministério, é que não 
tenha aproveitado mais. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\São simpáticos 

Delta 06 59 Ao ministério cabe explicar as suas opções políticas, mostrando que são as melhores, 
isso é natural. A ministra e os secretários de Estado procuraram ser simpáticos para o 
órgão, apesar de alguns momentos de maior crispação, protagonizados sobretudo pelo 
secretário de estado Valter Lemos, coisas normais. 

06. O CONSELHO DAS Delta 27 61 Eles tratam-nos bem. 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\São simpáticos 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 10 74 Claro, claro que sinto [pressão]. Ainda na segunda-feira; diz-nos há vinte dias que 
gostava de ter a nossa opinião sobre a avaliação dos presidentes e dos vice-presidentes 
dos conselhos executivos. Nós, no âmbito do Conselho das Escolas, nomeámos um 
grupo de trabalho e estamos a começar a discutir a nossa proposta, a fazer o nossa 
trabalho e ontem o secretário de estado põe-nos em cima da mesa a proposta do 
ministério. O que é isto? Não é uma forma de pressão? Claro que é. Não nos podia ter 
dado o documento há vinte dias atrás? O governo já preparou o documento, vejam se 
concordam com ele ou se o querem alterar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 10 75 O secretário de estado põe-nos um documento em cima da hora. Não acho que o 
documento tenha de ser discutido naquele momento porque nós somos representantes. 
P.: Preocupam-se, portanto, com a ligação com os restantes diretores. 
Quando aparece uma proposta dessas nós dizemos que não discutimos agora, vamos 
levar aos outros diretores, até porque quem esperou até julho, também pode esperar 
mais um mês e meio e nos primeiros dias de setembro daremos uma resposta. Depois 
aparecem os interesses instalados a dizer. “Não, não, arrumamos já com isso.” Para 
mim isso é um pecado mortal. Se eu sou representante de alguém, que direito é que eu 
tenho de estar a decidir a vida dos meus colegas sem os auscultar? Vou ouvir a opinião 
deles. Esta é a primeira coisa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 14 84 Foi horroroso; horroroso mesmo. Foi uma coisa horrorosa porque as pessoas deixaram-
se politizar. Era um momento que eu achava que pudesse dignificar o Conselho das 
Escolas, mas havia uma grande pressão por parte do Ministério, até o próprio senhor 
primeiro-ministro foi lá no princípio do ano letivo, em setembro, tentar acalmar as 
hostes. A gente sentia-se manipulados. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 

Delta 27 62 Eu acho que a ministra e os secretários de estado estão lá para nós não falarmos. 
P.: Para controlar um pouco a insatisfação dos órgãos de gestão das escolas? 
É uma questão de controlo. Estando lá a ministra, nós calamo-nos. 
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os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

P.: Então, afinal, sente-se de alguma forma controlado. 
Pois. E não se pode dizer lá coisas, porque senão temos a inspeção. Há colegas que 
falaram e há um colega nosso, um dissidente, tive pena que ele desistisse. Era a única 
voz contra o Conselho das Escolas. Era uma pessoa que estava sempre do contra e 
dizia-o claramente à ministra. Ele foi-se embora. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 27 63 Aquilo adquiriu um peso que somos os ouvidos e os olhos do rei. Eu digo-lhe uma coisa: 
eu não falo. Se falasse acho que tinha a inspeção no dia seguinte aqui na escola. 
P.: Posso concluir que se sente intimidado? 
Intimidado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 38 49 Nós muitas vezes servimos como veículo ou antes, como tentativa de veicular as 
medidas do Ministério. Já não é a primeira nem a segunda vez que até o senhor 
primeiro-ministro vem às reuniões do Conselho das Escolas, acolitado por toda a 
comunicação sócia, pelo staff do Ministério e provavelmente dele, anunciar e divulgar 
medidas que já toda a gente conhece da comunicação social há mais de um mês. 
Portanto, há um show-off para o qual somos aproveitados e eu, e uns colegas meus, 
porque não estamos para essa situação, equacionámos a demissão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 40 35 É um local, por excelência, para a pressão politica. 
P.: Sente essa pressão politica? 
É óbvio que sim. 
P.: De que forma a sente? 
Pelo discurso. 
P.: Como é esse discurso, o que é que eles dizem? 
É, digamos, de aplicação das orientações e de valorização daquela politica como a 
único meio para se chegar a resultados benéficos para a Educação no pais. 
P.: Posso inferir do que me acaba de dizer que, na sua opinião, o Conselho das Escolas 
é um espaço onde se apresentam as medidas e se tenta ganhar, digamos assim, os 
diretores para a aplicação dessas medidas do que um espaço onde se ouve, 
previamente, a opinião dos diretores sobre uma medida que se quer implementar? 
Ouvidos, somos ouvidos mas, em muitas matérias para nada. Noutras vezes, vimos que 
propostas não aceites ali aparecem, depois, plasmadas na legislação. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 50 48 Às vezes, infelizmente, as medidas eram-nos comunicadas: “Vão ser estas.”, já sem 
possibilidade de antecipar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 50 49 sentia-se pressionada para implementar essas medidas? 
Ah sim, claro, mas também acho que estou aqui para isso, sinceramente. Quer dizer, 
independentemente de eu não concordar e de manifestar nos sítios certos e a minha 
discordância e explicando porquê, não é só dizer que concordo, acho que o meu dever 
é aplicar as medidas que são definidas centralmente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos pressionados, 
vigiados ou controlados 

Delta 50 50 Pressão por parte do ministério, junto dos diretores das escolas, no sentido que as 
medidas fossem implementadas? 
Claro, para garantir, até porque houve diretores de escola que assumiram posições que 
eram contrárias e não executavam aquilo que deviam. Mas isso tem um bocadinho a ver 
com a história das pessoas e com a forma como as pessoas estão, como tem sido 
construído o sistema educativo, como eu dizia ainda há pouco, com o antes da ministra 
Maria de Lurdes Rodrigues, em que as pessoas achavam que. “Não concordo, não 
faço.” E acho que as coisas hoje, as coisas não podem ser assim, não podem ser 
assim. 
(Interrupção. Uma colega entra com o objetivo de pedir uma informação à Diretora) 
As pessoas sentiam, pronto, mais ou menos isto: “Há uma distância tão grande entre a 
escola e o Ministério da Educação, que eu vou fazendo mais ou menos aquilo que eu 
acho.”  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Há o risco de 

Delta 39 102 isto é uma medida, é um indício, digamos, um conjunto de medidas que centralizaram a ação 
do Ministério. No fundo, como é que eu posso dizer isto sem levantar grandes problemas? 
Problemas, não levanta problemas nenhuns, refiro-me a problemas de entendimento. Eu 
acho que isto é uma ligação direta, digamos, do Ministério às escolas, no bom e no mau 
sentido. É uma forma também de nos poder controlar. 
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sermoscontrolados 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos seduzidos 

Delta 06 60 Perguntou-me à bocadinho se eu me sentia vigiado, de forma alguma, pressionado, de 
forma alguma, mas seduzido sim, quem é que não faz isso. Nós no nosso dia a dia 
fazemos isso regularmente, é assim com os nossos filhos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos seduzidos 

Delta 11 83 uma estratégia de sedução dos diretores de modo a sermos nós a dizer coisas que a 
ministra, a equipa, não queria dizer diretamente às pessoas, haver pessoas que levam a 
informação pelo país fora e a coisa quando lá chega já está amaciada. Isto em primeiro 
lugar, segundo, foi deixar passar para cima do Conselho das Escolas alguma 
responsabilidade por coisas de que não tivemos responsabilidade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos seduzidos 

Delta 13 116 Nós também pressionámos a senhora ministra. Eu ainda me fico a rir e o meu colega 
que há bocado aqui esteve também. Quando nós lhe pedíamos para suspender a 
avaliação, o meu colega teve esta frase interessante num cafézinho lá no bar, naquele 
balcão, para a senhora ministra: “Ó senhora ministra, nós estamos aqui a encostá-la ao 
balcão.”, ou seja, estávamos a tentar resolver o problema e estávamos a tentar fazer-lhe 
perceber isto. E ela tinha esta abertura, portanto, para todos os efeitos, obviamente 
podia ser uma estratégia muito bem montada, mas eu acho que a senhora que era uma 
pessoa, era e é, uma pessoa inteligente e sabia o que queria. Ela sabia o que queria e 
para onde ia, se era o que nós queríamos ou o que os, os meus colegas querem ou 
para onde vão, isso já é outra história. Agora que havia ali uma estratégia clara de 
condução dum processo, isso para mim é perfeitamente claro. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos seduzidos 

Delta 16 76 sinto-me perfeitamente à vontade no Conselho das Escolas. Nunca senti isso, nunca 
senti qualquer pressão. Eu acho que a ministra e os secretários de Estado, mais o 
Valter Lemos porque é o secretário que tem mais estado connosco. Eu acho que eles 
tentam, muitas vezes, ter o mesmo papel que eu tenho aqui, ou seja, tentar fazer ver o 
lado deles; tentam-nos seduzir e fazer ver as dificuldades e os constrangimentos que 
têm. Eu sei que eles às vezes também estão um bocado encurralados nalgumas 
situações. 

06. O CONSELHO DAS Delta 20 80 Eles tentam sempre, entre aspas, vender a sua política, foi para isso que ele foi criado e 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.01. A interação com 
os representantes do 
Ministério\06.02.01.04 O tipo de 
relação\Somos seduzidos 

tentam... tentam que os conselheiros, como hei de explicar. 
P.: Tentam seduzir os conselheiros? 
Exato, a expressão correta é precisamente essa, é seduzir os conselheiros no sentido 
de que apoiem as suas políticas, principalmente na avaliação, que foi a questão mais 
extensa. Foi feita essa sedução 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 02 102 Aquilo no princípio teve ali algumas questões porque se pretendeu que o Conselho das 
Escola tivesse um papel que eu acho que não era o papel, quer dizer, a gente quando 
vai para os órgãos tem que ler para que é que vai, não é? 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 02 103 Nós não temos que nos andar a reunir para nos pronunciarmos sobre... nós temos que 
nos pronunciar sobre aquilo que a tutela pede. Isso são os sindicatos. (...) É um órgão 
consultivo, não é um parceiro no sentido de apresentar reivindicações. Nós 
pronunciamos sobre pareceres, não quer dizer que pontualmente, quer a outra equipe 
quer esta, se a gente levantar uma questão não a ouçam. Mas, não é esse, o que diz o 
32 é que nós somos ouvidos sobre aquilo que a tutela nos pergunta. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 04 45 as pessoas confundem aquilo com um órgão deliberativo, quando é um órgão 
consultivo. Aliás a ministra disse, e muito bem: “Eu venho aqui para vos ouvir mas a 
quem cabe decidir é ao Ministério.” Ela deixou isso bem patente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 06 61 Contrariamente a alguns colegas meus que acham que o ministério desrespeita o órgão, 
eu não penso dessa forma. O que eu acho é que esses colegas têm uma leitura errada 
do seu papel. Eu pego no Diário da República e vejo lá que o Conselho das Escolas é 
um órgão consultivo do Ministério da Educação, sem prejuízo da apresentação de 
propostas próprias não solicitadas, e não um sindicato ou uma qualquer associação. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 06 62 Ainda temos alguns colegas a pensar que podemos “dar ordens” ao Ministério, o que de 
facto, é um bocadinho caricato. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 08 98 o Conselho das Escolas tem um papel, e tem um papel que é o de consultar os 
dirigentes das escolas relativamente a questões que são, sobretudo, de natureza 
administrativa e ao nível da implementação das políticas educativas. Mas não deveria 
ter um papel ao nível daquilo que são os processos laborais nas escolas. Os processos 
laborais têm ser resolvidos no plano laboral e com as instituições democráticas que 
existem para esse efeito e que estão salvaguardadas como sabe na Constituição, que 
são os sindicatos e as associações profissionais. Penso que o papel dos sindicatos, 
pelas palavras da própria professora Maria de Lurdes, são fundamentais. Ela disse uma 
vez numa entrevista uma coisa que eu retive, que foi que não concebe democracia sem 
sindicatos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 09 100 Nós não estamos lá para legislar. 
P.: É um órgão consultivo. 
Exatamente. Algumas pessoas lá querem fazer o articulado. Nós não podemos fazer 
isso e eu quando fui para lá sempre tive essa noção, ou seja, que era um lugar onde 
nós podíamos expressar a opinião das escolas sobre uma medida. Eles vão dizer que 
estão a pensar colocar isto aqui na escola e eu digo: “Se vocês colocarem isso na 
escola, vai acontecer isto e isto e, de repente, não vai correr bem. Agora decida se quer 
fazer isso ou não.” Não é ir para lá e começar a dizer: “Isto de maneira nenhuma, sou 
contra!” Alguns até se recusam a emitir um parecer. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 12 68 Penso que havia lá colegas que queriam orientar o Conselho para ser um organismo de 
contestação, tipo sindical, de defesa dos interesses dos professores. Eu sou racialmente 
contra essa visão. O Conselho das Escolas não é uma câmara de defesa dos interesses 
dos professores, também é dos professores mas de toda a comunidade. Quando nos 
centramos nas questões da avaliação e do modelo de avaliação pelo facto de ser lesivo 
para a carreira docente, estávamo-nos a substituir aos sindicatos, tanto que os 
sindicatos tiveram ali umas ciumeiras. Essa ciumeiras eram legítimas, nós não tínhamos 
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nada que estar a fazer aquilo mas, contudo, foram os sindicatos que as geraram. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 12 69 eu sou novo mas não sou tolo e sei que havia lá pessoas que levavam as mensagens 
do sindicato e queriam que o Conselho  as Escolas também fosse um rastilho de ataque 
às politicas do ministério 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 28 69 Num órgão com uma visão como aquela, em que cada um é portador da sua visão e de, 
muitas vezes, querermos fazer passar a ideia de virgens ingénuas sob o ponto de vista 
político, que nenhum de nós é, já não temos idade para o ser, não funciona, não é? 
Nenhum de nós o é e isto soa um bocadinho a falso. Aquele órgão é um órgão que 
pretende influenciar, ou pode influenciar, cada um de nós tem a perspetiva de poder 
influenciar o decurso político da Educação. Portanto, ou assumimos isto ou andamos a 
enganar-nos uns aos outros. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 37 46 temos de ter a consciência de que não somos nenhum órgão executivo. Alguns colegas 
até queriam que nós fossemos para lá, quase fazer manifestações. 
P.: Funcionar como um órgão de pressão? 
Sim, mas nós somos um órgão que o Ministério criou para saber como é que anda o 
pais 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 43 27 nós temos um vício terrível que é, está, se calhar, na natureza nossa, das pessoas do 
sul da Europa, talvez, mais dos portugueses, que é (...) não interpretamos muito bem as 
competências que o legislador dá a cada um para exercer as competências que é 
suposto exercer-se, mas só essas competências e nem mais uma. Nós temos de fazer 
uma aprendizagem muito longa. Isso também acontece nas escolas, por exemplo no 
Conselho Pedagógico, eu às vezes tenho de dizer que o Conselho Pedagógico não tem 
essa competência, por exemplo, moções sobre o envio de militares para o Afeganistão, 
etc. (...) No caso do Conselho das Escolas houve colegas que não perceberam isto, que 
competência é que eu tenho e que competências é que tenho de cumprir, ouve essa 
leitura também, de colegas bem intencionados, militantes, com ideias (...). Devemos 
mas é usar os órgãos para as competências que eles têm. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 52 61 por parte de alguns conselheiros a expectativa também era muito alta, ou seja, aquele 
órgão foi criado no sentido de ser auscultado para ouvirem o que nós pensávamos 
sobre isto, aquilo ou aqueloutro. Agora muitas pessoas queriam ter o poder de 
influenciar. 
P.: Queriam que fosse mais do que um órgão consultivo? 
Obviamente. Nós dissemos-lhe assim, agora a senhora ministra tem de fazer em 
conformidade com o que nós lhe dissemos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.0  A função 
expressa\Há quem pretenda que o 
órgão tenho outro papel que não o 
previsto 

Delta 56 63 Não, não é usado. Quer dizer, uma situação consultiva não é deliberativa; quem sabe o 
mínimo de direito já sabe que se eu vou para um órgão consultivo não vou um órgão 
deliberativo; um órgão deliberativo é a Assembleia da República, não é? 
P.: Mas esse texto só diz que se ouviu. 
Exatamente. Por exemplo, no primeiro diploma da ADD, na altura, eram onze pontos 
que nós propusemos e desses foram alterados três, de acordo com as indicações que 
nós tínhamos dado, já não me lembro quais foram eles, mas o impacto ao nível dos 
nossos colegas, que no fundo, foram os nossos eleitores, as pessoas sentiam-se 
defraudadas pelo nosso papel. E lá está, nós não tínhamos capacidade deliberativa, 
podíamos votar contra, fazer declarações de voto ou o que quer que fosse mas, ao nível 
substantivo, acabava por ser pouco eficaz. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\A 
predominância do masculino tem 
impacto no funcionamento 

Delta 29 67 reparei que há uma dominância muito grande de homens. A questão do género aqui é 
importante. Há um pendor muito grande de género que automaticamente também altera 
muito o modo de estar das pessoas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 

Delta 31 64 há são posturas diferentes. Eu costumo dizer que ali há muitos galos de capoeira que 
têm objetivos muito diferentes. Não sei se já reparou na quantidade de homens e de 
mulheres que há na composição do Conselho das Escolas. 
P.: Sim, claro. 
É visível, só por isso é visível. Por outro lado, a quantidade de escolas secundárias e a 
quantidade de agrupamentos. Nós tivemos muita atenção a isso na formação da nossa 
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muitas realidades diferentes\A 
predominância do masculino tem 
impacto no funcionamento 

lista. O que é verdade é que as escolas secundárias estão em maioria e o homens 
estão em maioria mais do que absoluto no Conselho das Escolas. 
P.: E na gestão escolar também. 
Não. Se for a uma reunião da direção regional vê que nós estamos em maioria 
P.: Sim, mas em termos nacionais a realidade não é essa. 
Mas aqui é quase tudo mulheres. Aquilo que eu percebo é que há ali muitos interesses 
políticos e que muita gente quer fazer daquilo catapulta. Aliás, alguns já foram 
catapultados para outros sítios: vereadores, por exemplo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\A 
predominância do masculino tem 
impacto no funcionamento 

Delta 34 61 é engraçado que vejo uma coisa interessante. Maioritariamente são mulheres que estão 
no ensino mas maioritariamente são homens que estão no Conselho das Escolas. 
P.: Isso nota-se bem na relação que estabelecem? 
Nota-se. 
P.: Como é que nota isso? Os homens estão relacionados com o poder e as mulheres 
não? 
Não faço ideia, mas nota. 
P.: O seu caso contraria esse princípio. 
Sim, e estão lá várias que até falam e dizem e até este novo presidente escolheu um 
homem e uma mulher, tal e qual como o anterior, para o assessorar. Mas isso faz-nos 
pensar. Ouvimos falar tanta coisa sobre o género, lemos tanta coisa sobre o género. 
Não sei o que é que está por detrás, se é porque as pessoas não querem saber, se dão 
o lugar aos outros, não faço ideia o que é que está por trás. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 07 86 Eu não gostei nada de pertencer a este órgão. Senti-me pouco útil. E também estou a 
fazer autocrítica. Senti, primeiro, que é um órgão desorganizado, em que as pessoas 
interagem de forma completamente desorganizada, dizem a sua própria opinião. Se é 
difícil juntar numa comissão pedagógica dez diretores de escola, porque são pessoas 
que por si... Imagina, se o diretor de escola que quanto a mim deve ser um líder, já viste 
o que é juntar dez líderes. Então juntar sessenta? Bem, a maioria não lhes reconheço 
liderança nenhuma. Mas tu já viste o que é juntar sessenta? É impossível. Toda a gente 
quer  falar por cima de toda a gente, as pessoas repetem, há uma necessidade ali de 
algum protagonismo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 

Delta 18 60 Vejo para lá um grupo de gente a berrar uns para cada lado, que é o que mais 
acontece. Cada qual a puxar pela sua brasa à sua sardinha, mas não é para a sua 
escola, é para os seus interesses. Foi uma deceção muito grande que tive. Eu fui para 
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interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

lá única e exclusivamente pela Educação, que era aquilo que me interessava e descobri 
que havia sindicatos, havia partidos, havia tudo menos a Educação. Aqueles que ali 
mais estão sempre à frente. Aquilo é tudo só partidos, sindicatos, até alguma visibilidade 
para ver se arranjam outras coisas. (...) Outros cargos. É aquilo que se nota. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 21 64 s pessoas funcionam. Quando há uma proposta para se definir os critérios de atribuição 
de assessorias as pessoas pensam sempre no seu umbigo. É isso que me parece estar 
a acontecer muito no Conselho das Escolas: cada um está muito preocupado com a sua 
escola, com a sua realidade, com a sua posição política. É isso que está a acontecer e 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 25 73 Eu não conheço bem o órgão por dentro, não é? Eu tenho um conhecimento de meia 
dúzia de reuniões, mas o que se vê ali, quer dizer, é muito um trabalho de... Há muitos 
umbigos, muita gente, muitos franco-atiradores, quer dizer, 
P.: À procura de protagonismo? 
De protagonismo, acho que também tem isso. Já percebi ali são sistematicamente os 
mesmos a quererem falar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 27 64 sinto que há ali pessoas, que podem até não ser da cor política, mas são colegas que 
andam ali à procura de alguma coisa, de benesses para a escola, para eles próprios. Há 
sempre ali um ou dois que falam a escovar, sempre a engraxar o poder, a dizer 
maravilhas do poder, quando é o contrário. Os amigos de Maria de Lurdes Rodrigues 
têm os dias acabados. Eu tenho muito cuidado e tenho medo. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

957 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 29 68 O que eu percebi mais tarde (..) foi que... repara que são sessenta pessoas com 
grandes protagonismos pois já nas suas zonas, nas suas áreas, tinham protagonismo, 
senão não tinham encabeçado essas listas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 29 69 há pessoas que se gostam muito de ouvir e repetem-se, repetem-se, repetem-se. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 29 70 No início não nos conhecíamos mas agora, já estamos no final do terceiro ano, já no 
conhecemos relativamente, já sabemos como é que se intervém ou não. Nós já 
sabemos ao fim deste tempo o que é que se passa. Há pessoas que intervêm sempre, 
sempre, sempre; adoram falar sem dizer nada, mas adoram falar, sentem-se felizes. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 

Delta 32 45 neste momento, que o Conselhos das Escolas, neste mandato novo, é um palco de 
muitas vaidades e de muitos interesses... 
P.: Ai sim? 
Pessoais... 
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muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 33 55 A sensação que eu tive no primeiro dia que lá fui, era que era a intrusa. Mas nítida, uma 
intrusa em todos os aspetos, inclusive políticos. Eu não tenho, eu sou independente, 
sou militantemente independente, de tal maneira que já concorri, inclusive, a uma junta 
de freguesia como candidata independente. Até, neste momento, sou representante 
concelhia da candidatura do Dr. Fernando Nobre à presidência. Novamente 
independente, eu sou muito independente mesmo, porque eu sou incapaz de ser 
dependente de alguma coisa porque sou desbocada por tudo. Eu não venho cá com 
políticas de não é assim ou não é assado. Portanto, quando cheguei fui recebida, com 
certeza com simpatia, as pessoas apresentaram-me, eu também integro-me com 
facilidade porque falo com toda a gente, não fico isolada, não sinto isso porque eu não 
sou assim. Portanto, tentei ali logo conversar com as pessoas na mesa, disto e daquilo. 
Mas tive muita noção, no último dia, de que ou aquele órgão é para acabar ou é apenas 
um órgão de fachada. 
P.: E isso porquê? 
Porquê? Porque notei noto, notei nitidamente, para já há muita conotação com o poder, 
muita. Depois porque as pessoas estão com muitos medos, portanto não afrontam isto, 
não afrontam aquilo, porque estão à espera de outras coisas. É assim.  
P.: Estão à espera de que aquilo seja um trampolim? 
Como foi já para muitos, apercebi-me disso. Um era secretário de estado, o outro era 
diretor geral de não sei de quê. Portanto, aquele conseguiu eu também vou conseguir e 
vamos estar aqui todos muito no amém, no sim senhor. As pessoas que acabam 
sempre por confrontar acabam quase por não ter a palavra. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 39 72 O que eu quero dizer é que em muitas das reuniões isso não transparece; transparece 
são as posições individuais de cada um. 
P.: Da escola daquele Diretor. 
Exatamente, porque eu muitas vezes, até costumava brincar com o meu colega aqui da 
zona: “Lá vou eu ter que colocar o problema da fechadura duma porta que lá tenho 
encravada, a ver se a ministra ajuda a resolver isto.”. Acho que perdemos um bocado a 
noção.  
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 55 66 conflitos internos? 
Agora haverá um bocadito, as pessoas tentam marcar mais posição. O atual Conselho 
está mais politizado. O aparecimento das associações de Diretores também tem 
contribuído um bocado para isso. Não somo tantos como isso para termos duas 
associações de Diretores e um Conselho das Escolas. 
P.: As associações já estão a trabalhar? 
Já estão a trabalhar e que já estão uns contra os outros. Uma das associações foi 
criada com alguns elementos que saíram do Conselho das Escolas, chateados, 
incomodados, ou seja, haverá ali uma tentativa de retirar poder. 
P.:   Promovida por aquele conselheiro que saiu em conflito? 
Sim. Saiu do Conselho das Escolas e agora regressou novamente e continua numa 
associação anterior à associação de Diretores, que criou. Ou seja, pareceu quase que 
ao perder o protagonismo no Conselho das Escolas, ganhou protagonismo por outro 
lado. A tutela o que é que faz? Vai ouvir as associações de Diretores ou vai ouvir o 
Conselho das Escolas? Vai ouvir os dois? Começa a ser muitas gente a ouvir. Já são 
duas associações, mais o Conselho das Escolas, mais os grupos de apoio ao ministério 
que vão ouvindo. Começa a ser um bocado complexo. Agora, o Conselho das Escolas, 
repare, em cada escola é inquestionável que existe um líder, que é o Diretor. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\As 
motivações são mais de ordem 
individual e de ter protagonismo 

Delta 59 45 Fala um conselheiro, e há mais cinquenta e nove, e provavelmente, não temos o mesmo 
ponto de vista, associado à menor experiência da força regimental de funcionamento do 
Conselho de Escolas, a menor experiência disso, associado ainda a uma coisa que, 
aqui e ali ainda emerge, mas está um bocadinho mais refinado, que é um enorme 
“umbiguismo”: sessenta pessoas consideram-se, cada uma delas, melhor do que os 
outros. Estes dois fatores associado a outro que é a conjuntura política, política mesmo, 
de quem é que está no governo. 
P.: E sente-se isso no Conselho de Escolas? 
E sente-se no Conselho de Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É 

Delta 17 78 eu detesto fatos por medida, porque entendo que o nosso papel ali, não é criar fatos por 
medida. O nosso papel ali é ter a preocupação de lutar por uma Educação, por uma 
escola melhor, e é nessa qualidade que devemos ser ouvidos e é nessa qualidade que 
devemos opinar. Não é o opinarmos como opina a Associação das Andorinhas porque 
como vê os seus direitos beliscados, já não pensa em função daquilo que devia pensar. 
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necessária uma perspetiva mais 
abrangente 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 01 80 não vejo um corpo homogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 02 104 Homogéneo não, homogéneo não era. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 04 46 Não é, aliás a forma como ele foi formado, com representantes das várias zonas do país 
faz com que nunca pudesse ser um grupo homogéneo. As situações são diferentes e 
têm de, necessariamente, sê-lo porque aí não espelhava as diferenças que há no nosso 
país e o Portugal verdadeiro. É nessa heterogeneidade, nessa diversidade, que temos 
de respeitar a individualidade, de forma que cada comunidade dê resposta educativas à 
sua população específica. Eu nunca esperei que o conselho das Escolas fosse um 
órgão homogéneo, sempre achei que deve ser um espaço de partilha de opiniões, de 
pontos de vista diferentes. Não podemos é fazer com que as nossas ideias prevaleçam 
como um todo. Essa é a capacidade que cada um deve ter: ouvir, saber ouvir e respeitar 
a deliberação de quem tem de a tomar. Sim, porque em democracia é mesmo assim. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 

Delta 04 47 Não é tarefa fácil gerir tantas opiniões e tantos caráteres. 
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heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 05 66 são sessenta pessoas de diferentes quadrantes 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 05 67 Não, não é um grupo homogéneo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 05 68 Há diferentes quadrantes políticos e há diferentes formas de estar na direção e gestão 
das escolas. (...) Tem impacto ali na discussão, porque às vezes há coisas que não são 
tão importantes e as pessoas levam aquilo já pronto, com as suas ideias, com as suas 
prepotências, não é? E, depois, tudo isso leva a uma grande discussão que, às vezes, é 
tempo perdido. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 

Delta 06 63 Não, não vejo, nem tinha de ser assim, há diferentes opiniões e modos de estar. 
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muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 08 99 vejo um grupo profundamente heterogéneo.(...) Há ideias diferentes e há estilos 
diferentes também.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 10 76 vejo ali sessenta galos, que muitas vezes não sabem do que falam, a defender os seus 
interesses. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 12 70 vê um corpo homogéneo? 
Não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 

Delta 13 117 não vejo um grupo homogéneo; tão pouco. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

963 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 15 67 corpo homogéneo. 
Não, claro que não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 15 68 Era impossível sermos homogéneos e sempre disse que sessenta presidentes de 
conselhos executivos, habituados a mandar, não vai ser fácil. Depois todos diferentes, 
com escolas diferentes, realidade diferentes, zonas do país diferentes. Pensei que não 
ia ser fácil e acertei em cheio, mas também não era preciso pensar muito para chegar a 
essa conclusão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 16 77 é um corpo homogéneo? 
Não, de todo, nem pensar, nem pensar! 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 16 78 não é um grupo homogéneo. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 17 79 vê um corpo homogéneo? 
Não, vejo ali muitos interesses, E não são interesses em prol daquilo que nós devíamos 
estar interessados. 
P.: Que tipo de interesses são, então? 
Acho que há ali uma mistura. 
P.: Interesses políticos também? 
Interesses políticos também. 
P.: Interesses pessoais? 
Se calhar, nalgumas coisas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 18 61 vê um corpo homogéneo? 
Não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 19 81 Concorreram as pessoas que quiseram, o processo não se sabe como é que aconteceu, 
fizeram-se listas e portanto as pessoas, em termos de sensibilidade política ou outra 
qualquer, concorreram, candidataram-se. É normal que apareçam lá sessenta pessoas 
que não se conheciam de lado nenhum, Elas não têm todas o mesmo pensamento, é 
impossível que assim fosse. Há lá desde sindicalistas, até indivíduos mais próximos do 
governo; havia lá de tudo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 20 81 vê um corpo homogéneo? 
Não. Tenho as minhas convicções, sou um indivíduo de centro-esquerda, nunca estive 
filiado num partido e noto lá grandes ligações partidárias. 
P.: Há grupos? 
Há, é evidente que há. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 20 82 Eu penso que há grupos de ordem geográfica. Tem graça porque eu sou do norte e 
nunca tive essa leitura de norte e sul, mas por vezes essa leitura ocorre no Conselho, o 
que eu acho lamentável porque as minhas posições nunca serão do norte por eu ser do 
norte. Serão iguais se eu concordar com as ideias, não tem nada a ver com questões 
geográficas, mas é engraçado e penso que a eleição do presidente é evidente. Ele é 
eleito porque o norte tem um peso significativo e conseguiu agregar mais meia dúzia de 
votos. As pessoas nessa altura não se conheciam e se fossem hoje as eleições 
teríamos, provavelmente, outro presidente. As pessoas que se candidataram falaram 
durante cinco minutos e, eu falo por mim, assumo que fui empurrado para o norte, mas 
as alternativas que surgiram eram más. Houve a intervenção de um representante de 
Lisboa que foi lamentável porque ninguém pode fazer um discurso que se resume aos 
elementos da sua região. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 20 83 Em termos da intervenção do Conselho das Escolas, independentemente de muitas 
vezes ter sido mal visto e de terem tentado vê-lo como apenas legitimador da política da 
ministra, as intervenções foram sempre bastante críticas e havia sempre conselheiros 
com perspetiva diferentes, o que era positivo e nos ajudava a crescer. Eu também vejo 
grupos de ideias com ligações político-partidárias, mas a vida também é assim. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 21 65 vê um corpo homogéneo? 
Não. (...) Vejo várias interesses, vários grupos de interesse, vários grupos de pressão, 
consoante as regiões. São grupos que se organizam um pouco para defesa dos seus 
interesses e não de uma classe, da escola pública. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 

Delta 22 62 Não, absolutamente heterogéneo. (...) Interesses diferentes, visões diferentes, posições 
diferentes, atitudes, mentalidades. É completamente heterogéneo. 
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heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 24 70 Não e isso é a grande crítica que eu faço ao Conselho. Eu já disse ao presidente que 
devia ser feito um trabalho interno intensivo, e em regime de internato, para promover a 
dinâmica de grupo e o conhecimento. O Conselho das Escolas é um conjunto de 
grupos, há pessoas que já se conhecem muito bem, já chegaram ao Conselho das 
Escolas com poder ou como um contrapoder e há outros que são completamente 
outsiders. Há ali também posições políticas porque há colegas que têm posições claras 
do ponto de vista político, o que não me aborrece nada. Nós aqui no distrito votamos 
sempre de acordo com o que foi tratado ou, nós sentamo-nos sempre juntos, de acordo 
com o que ali decidimos porque achamos que é o que representa melhor o que os 
nossos colegas queriam ou defendem. Penso que isso ali falha completamente, há 
muita gente a defender os seus interesses. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 24 71 houve alguns episódios que têm a ver com a presidência do órgão e com o órgão e foi 
nessa altura que eu estive para pedir a demissão. Ou as coisas se clarificavam, isso foi 
feito por parte do presidente, ou eu sairia porque não me revia. Foi tomada uma decisão 
em plenário que tinha de ser cumprida pelo presidente e foi nessa altura que o nosso 
colega se demitiu. Mas o presidente justificou-se e eu percebi e aceitei essa justificação. 
Não a aceitando na totalidade, entendi-a. Eu acho, no entanto, que ainda não 
conseguimos encontrar o caminho de não estarmos ao lado nem a reboque, porque não 
temos dinâmica de grupo, porque não funcionamos como grupo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 25 74 Não vejo um corpo homogéneo, sinceramente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 

Delta 26 46 vê um corpo homogéneo? 
Não, é um grupo heterogéneo. 
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interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 28 70 vê um corpo homogéneo? 
Não, é evidente que não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 30 60 O Conselho não é um grupo homogéneo, muitas vezes há divisões internas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 31 65 Não, não vejo [um grupo homogéneo]. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 

Delta 33 56 não é um órgão coeso? 
Não. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

968 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 34 62 Não vejo um corpo homogéneo. 
P.: Há grupos? 
Há grupos  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 36 46 vê um corpo homogéneo? 
Não, não, nem de perto, nem de longe, 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 36 47 Há diferenças na conceção de gestão da escola e que estão lá expressos. Há 
diferenças de conceção, se quiser, eu nem vou levar isto tudo para as diferenças de 
conceção da escola, ficamos por aqui. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 

Delta 36 48 não é um corpo homogéneo. 
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heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 36 49 De conceção, sim, como é que cada um, ou de per si ou de quem representa, vê a 
gestão da escola. 
P.: Aí é que há diferenças. 
E há diferenças significativas. 
P.: E que tipo de diferenças, já agora? 
Há muitas diferenças. Há diferenças no sentido de que... umas que vão mais no sentido 
da autonomia objetiva da escola; outras vão mais no sentido de menos autonomia e 
com uma, uma maior relação com a administração central; outros de maior relação com 
a administração local, que deve haver uma maior intervenção da administração local 
nas escolas e vice-versa. Portanto, há aqui diferenças de conceção razoáveis nesta 
matéria. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 37 47 Não, não é um grupo homogéneo. Inicialmente, nós desde a primeira hora decidimos 
que íamos ser independentes dos sindicatos, dos partidos e da tutela e, se calhar 
durante o primeiro ano notou-se que havia bastante independência. No segundo ano, 
houve algumas situações, como foi, por exemplo, o caso da avaliação em que isso não 
aconteceu. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 37 48 Um dos problemas que temos é que somos todos presidentes, estamos habituados 
todos a mandar, entre aspas, e a nossa opinião prevalece, quase sempre, nas escolas 
vai prevalecendo aqui e ali. Ali como somo todos presidentes e a pessoa tem de 
compreender e engolir e isso criou algumas dificuldades. Esta quase habituação de dar 
a nossa opinião, claro que se me provarem que estou enganado eu mudo, de ela ser 
respeitada, lá somos sessenta e todos somos diretores e é um bocado complicado, foi 
um bocado difícil. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 

Delta 38 50 Não há um grupo homogéneo pelo seguinte: Enquanto há conselheiros, que é o meu 
caso, que quando se pronunciam no Conselho estão fundamentados pelas opiniões dos 
colegas do distrito, eu faço uma reunião prévia e levo a posição deles, há muitos 
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interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

colegas que não o fazem. Uns representam o partido do poder, até há alguns que antes 
das leis saírem já as têm aplicadas nas escolas. Outros representam-se a si próprios; eu 
sei de determinadas zonas do país onde há conselheiros que nunca reuniram com os 
Diretores das escolas que representam. Uns e outros não veiculam a opinião dos 
representados mas veiculam a sua opinião própria. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 39 73 acho que houve uma vontade genuína de ouvir as escolas. Agora, depois eu não sei se 
quem lá está tem mecanismos de ouvir as escolas e fazer chegar a opinião das escolas 
lá às reuniões e ao plenário. O que é que eu quero dizer com isto? Apesar de eu sentir 
por parte do Ministério da Educação esta vontade genuína de querer ouvir as escolas, 
eu também notei que há um esvaziamento, de acordo com o papel que cada um acha 
que está lá a representar. Porque, muitas vezes o que é dito lá e o que é tratado, são 
questões quase particulares de uma escola ou doutra, perde-se a noção do todo para 
nos centrar 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 40 36 Nós somos sessenta e as relações são cordiais. É claro que há posições e opiniões 
diferentes, mesmo entre colegas que são amigos. Há opiniões políticas que, à partida, 
determinam certas opiniões. 
P.: Isso pode pressupor grupos organizados? 
Não. O grupo mais organizado será aquele que é formado pelo conselheiros que 
gravitam à volta dos gabinetes da equipa ministerial. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 41 60 Não é um corpo homegéneo, não é.. 
P.:  Há conflitos internos? 
Eu não diria que há conflitos internos,  
P.: Debate há, certamente. 
Há, debate e há diferenças de visão.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 

Delta 41 61 estamos a falar dum órgão que tem sessenta líderes, vamos pôr a situação desta 
maneira. É um órgão que tem sessenta líderes e desses sessenta, eu não diria que 
quase todos, de certeza, têm capacidade de liderança, não é? Sessenta líderes se não 
tem exatamente a mesma visão, gera debate, gera controvérsia, é natural que isso 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

971 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

aconteça. Eu acho que isso faz parte. Aquele órgão não pode ser uniforme. Uma coisa 
é, que se deverá tomar posições únicas, em assuntos que sejam efetivamente de 
relevância e em que se deva procurar o consenso. Eu acho que aí o presidente tem sido 
inexcedível no trabalho que tem feito, mas é obvio que vai haver sempre pessoas que 
pensam de maneira diferente e esses também lá têm lugar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 42 50 o grupo não é muito homogéneo, mas a relação é boa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 43 28 Não, não é um órgão homogéneo, mas já foi mais heterogéneo do que é hoje. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 43 29 houve quem, bem intencionadamente e também emotivamente tentasse aproveitar o 
Conselho das Escolas para dizer ao Ministério da Educação que este modelo não se 
deve aplicar, é contraproducente, vamos perder a confiança dos professores. Houve 
também quem, acho eu, se tivesse aproveitado do Conselho das Escolas para questões 
mais sindicais e sindicalistas até; portanto, é mais uma frente que a gente pode abrir. E 
houve quem estivesse com a sua experiência e os seus problemas para dizer apenas 
aquilo que lhe perguntassem ou tomando a iniciativa de chamar a atenção à tutela, dizer 
o seu sentido e responder concretamente ao que lhe foi perguntado. Este era o 
entendimento, na minha visão, da presidência do Conselho das Escolas, que tem sido 
acompanhada pela esmagadora maioria dos membros, mas não por todos. E, nos 
momentos de grande tensão houve algumas dificuldades. 

06. O CONSELHO DAS Delta 45 63 vê um corpo homogéneo?  
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Não. 
P.: Então o que é que vê? Percebi que vê um corpo heterogéneo, mas gostava que 
desenvolvesse essa ideia um pouco mais. 
Há pessoas ali com perspetivas muito diferentes, vejo que há interpretações muito 
díspares das coisas. Às vezes alguns colegas põem questões que me levam a perceber 
que não é nada assim, pelo menos na minha perspetiva. Cada escola é uma escola e 
cada órgão de direção é um órgão de direção. Como tal, isso de fazer tudo igual de 
norte a sul do país nunca acontecerá. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 46 41 um grupo homogéneo. 
Não. Nem isso será possível? 
P.: O que é que vez? Há fações? 
Há, claro. Há fações partidárias. 
P.: Visíveis dentro do próprio Conselho? 
Sim. É aquilo de que eu tenho pena porque acho que o que se tem de fazer é pensar na 
escola e não nas suas posições partidárias porque não é para isso que estão lá. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 47 58 corpo homogéneo? 
Não, de maneira nenhuma. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 47 59 Está muito politizado? 
Muito. Tu entras ali e primeiro que consigas integrar-te. Aquilo já tem uma dinâmica 
criada, já com os grupos, primeiro que a gente se consiga ambientar demora tempo. Eu, 
mais ou menos já conhecia as dinâmicas e as pessoas. Mas aquilo é uma confusão e 
depois há ali muita gente que quer dar nas vistas para, eventualmente, aquilo poder ser 
um poleiro para outro lado. 

06. O CONSELHO DAS Delta 48 49 Ao ser criado a nível nacional, o órgão é muito heterogéneo, e agora vamos falar 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

mesmo de lideranças. Temos ali lideranças muito diferentes e da mesma maneira que 
têm forma de liderar diferentes, têm formas de estar diferentes e noções e objetivos 
diferentes da própria escola. Isso seria uma mais-valia noutro contexto, mas neste 
acabou por não o ser. Certamente já conhece muitos colegas diretores e sabe que é 
toda a gente muito palavrosa, toda a gente gosta muito de falar e de se ouvir. Um 
reunião com dois ou três é complicada, uma reunião com sessenta é muito, mas mesmo 
muito complicada. O presidente diz que aquilo é um saco de gatos, e é. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 48 50 É muito heterogéneo. 
P.: Mas é também em termos de posições políticas, partidárias, pessoais, de conceitos 
educativos? 
A primeira leitura que eu fiz é de tipos de liderança. 
P.: Como já referiu. 
De tipos de escola, de noção de escola pública. Nós estamos lá todos em defesa da 
escola pública, só que o conceito de escola pública é que não é igual. Nós estamos lá 
todos em defesa da autonomia das escolas, mas o conceito de autonomia não é igual. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 49 62 grupo homogéneo?  
Não, nem pensar. 
P.: Há fações? 
Sim, mas já ouve mais. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 49 63 os diretores não estavam habituados àquilo, estavam mais habituados à discussão 
sindical. Acho que muito deles tinham experiência sindical. 
P.: Isso foi visível? 
Acho eu, mas se calhar estou a especular. Mas alguns fizeram uma espécie de 
reivindicação e houve alguns a chamar a atenção. Eu até disse: “Meus amigos, nós 
estamos aqui para aconselhar a senhora ministra, não estamos aqui para reivindicar 
nada à senhora ministra.” , embora muitas vezes, tenha funcionado assim. Depois há 
toda uma questão aqui, era uma coisa nova e tem que se ir cimentando e julgo que o 
vamos fazendo para o aconselhamento e para a negociação. 

06. O CONSELHO DAS Delta 50 51 Não é um corpo homogéneo.  
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 50 52 Há fações? 
Claramente, claramente. Há motivações diferentes para estar no Conselho, 
organizações diferentes que faz com que não seja um corpo homogéneo. Mas também 
não sei se isso é mau, mas o que é que é facto é que as expectativas com que cada um 
foi para lá são diferentes, o que não quer dizer que não tenham todos como grande 
objetivo o melhorar o sistema educativo. 
P.: Mas há grupos organizados dentro do Conselho de Escolas, de opinião, de 
tendências, de perspetivas? 
Há. No meu ponto de vista há. Há entendimentos diferentes e depois organizações, 
pessoas que se organizaram de forma diferente. Eu penso que é percetível por todos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 51 51 vê um corpo homogéneo? 
Não vejo. 
P.: O que vê? Há conflitos internos? Há divergências? 
Não vejo, descaracterizou-se bastante com a questão dos diretores, houve muitas 
mudanças. Alguns ex-diretores, presidentes de conselhos executivos aposentaram-se 
outros perderam eleições, como é o caso do atual diretor da DGRHE que perdeu as 
eleições e foi para lá. Nesta última fase não há ligação entre as pessoas. Nós, ao nível 
da zona a que pertenço, conseguimos criar um grupo não enfeudado a nada, a nenhum 
setor, e trabalhámos muito bem em conjunto criando afinidades. Penso que a nível de 
outras zonas, isso não aconteceu, houve conflitos latentes. Houve conflitos que levaram 
mesmo à demissão de um dos conselheiros. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 

Delta 52 62 Posso inferir destas suas palavras que não vê um grupo homogéneo de conselheiros no 
Conselho das Escolas? 
Pode, pode. 
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heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 52 63 Sim, vamos lá a ver, esse era a razão aparente, embora eu ache que não era essa a 
razão verdadeira do conflito. 
P.: E qual era? 
Eu penso que havia colegas que não queriam, de todo, a avaliação.  
P.  E queriam que o conselho tomasse uma posição nesse sentido? 
Sim, mas sempre houve votação, democrática, no sentido de acabar ou de suspender, 
Houve uma altura em que nós propusemos, efetivamente, suspender, em que achámos 
que não havia condições para implementar a avaliação nas escolas e foi isso que foi 
apresentado à senhora ministra. Mas, no essencial, foi sempre de andar para a frente, 
com propostas de alteração. Hoje, o simplex deveu-se ao facto de nós o termos 
sugerido. Agora, isto passou a ser corte e costura e agora o que temos é um retalho, 
deixou de estar pensado no seu todo, foi um corta aqui e corta acoli.  Não faz sentido 
isto ser implementado durante muitos anos, isto tem de ser revisto de uma vez por 
todas. Havia colegas no Conselho que não queriam simplex nenhum, queriam que se 
suspendesse e que se pensasse noutro modelo de avaliação. Eu quando vou para o 
conselho de escolas é para ser ouvido e não vou com uma estratégia política. Há muitos 
colegas que vão para lá é para se ouvir, há pessoas que gostam é de se ouvir.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 52 64 Isto depois passa pela formação de cada um e por aquilo que quer para a função. Como 
tal, é natural que haja uma heterogeneidade muito grande no conselho. Não fomos 
nomeados, fomos para lá por eleição, candidatámo-nos e os colegas votaram. Apesar 
de ali sermos todos iguais há sempre a tendência de um se querer sobrepor ao outro, e 
daí o conflito. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 

Delta 53 44 Não. 
P.: Então o que é que vê? 
Vejo um conjunto de diretores, a maior parte deles com opiniões muito próprias. Aliás as 
nossa reuniões costumam ser muito longas e eu costumo dizer, a brincar, “Pois, um 
conjunto de diretores todos habituados a mandar, agora ninguém se entende”. Digo-o 
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heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

mesmo a brincar. Mas há opiniões muito próprias, que representam outros colegas, com 
realidades distintas, de norte a sul, do interior ao litoral, portanto com opiniões muito 
diversas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 55 67 vê um grupo homogéneo? 
Não, de todo. O Conselho das Escolas vai ser sempre um órgão muito difícil. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 56 64 Era um órgão homogéneo? 
Não, nunca, nunca foi. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 56 65 Havia fações? 
Completamente, literalmente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 

Delta 57 59 vê um corpo homogêneo no Conselho das Escolas? 
De forma alguma, Deus me livre. Não, não. 
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muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 57 60 Dentro do Conselho das Escolas, aquilo que me fui apercebendo é que há, 
efetivamente, um núcleo forte de pessoas que entendem que a função delas lá é 
mesmo dar parecer e aconselhar. Isto não quer dizer que não possam apresentar 
propostas sobre matérias que ainda não estejam em cima da mesa para serem 
discutidas, podemos fazê-lo à vontade, podemos reunir até uns com os outros para 
dialogar sobre as medidas da tutela. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 58 40 vê um corpo homogéneo? 
Não, e isso já se deve ter apercebido. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 58 41 o haver opiniões divergentes é salutar, não é? Eu lembro-me que no princípio foi difícil 
porque parecia que andava tudo à procura dum lugar ao sol, para ser ouvido. Era uma 
relação nova, era um órgão novo, penso que as coisas agora estarão mais equilibradas, 
as pessoas aprenderam a ouvir-se, aprenderam a fazer-se ouvir, e aprenderam a 
ponderar antes de se fazerem outras coisas. Os organismos precisam de alguma 
maturidade, vão crescendo, vão aprendendo, e penso que neste momento estamos a 
atingir alguma maturidade. 
P.: Mas, certamente, há maneiras diferentes de entender a função de diretor, ou não? 
Eu não gosto de... vai da parte da parte de cada um pff. 
P.: O que é que sente? 
Mas quê? Relativamente aos colegas? 
P.: Sim, a esses modos de entender a função de diretor? 
Eu não gosto muito de me pronunciar muito sobre isso. Cada um é como cada qual e 
cada um tem uma atitude diferente perante a vida, pois, naturalmente, terá uma atitude 
diferente no desempenho dum cargo ou da representação dos outros. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 59 46 não é um grupo homogéneo? 
Nunca foi, nunca foi e sente-se. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
corpo heterogéneo 

Delta 60 53 o Conselho das Escolas vê um corpo homogéneo? 
Não, nem pensar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

Delta 14 85 Havia três divisões; havia os yes men que diziam que sim senhor a tudo; eu tive um 
colega que ainda não se estava a aplicar aquilo [(a avaliação de desempenho)] e já 
tinha tudo feito. Depois havia pessoas que estavam contra por razões políticas e por 
razões éticas e profissionais. Havia ainda os indivíduos que se foram mostrando como 
elementos do partido socialista e que foram chamados à pedra ali à nossa frente. Eu 
assisti as pessoas com cargos no partido socialista, com responsabilidade concelhias, 
que eram lá membros, e que fizeram intervenções mais duras à senhora ministra a dizer 
que “É pá, eu não volto a fazer intervenções daquelas porque depois sou chamado à 
parte.” Isto não faz sentido. O momento era muito intenso, havia pessoas que traziam as 
cargas da sua região ali para cima, a imprensa não saia da porta, que era uma coisa 
horrorosa e nenhum de nós sabia lidar com a imprensa. Eu vou-lhe dizer uma coisa 
muito engraçada: o Álvaro, o presidente do Conselho das Escolas, pediu um dia 
autorização para a RTP poder filmar num intervalo, alguns momentos sem som do que 
estava ali. Nós estávamos perfeitamente à vontade e havia gente que até dizia umas 
larachas e houve um indivíduo que se levantou e disse: “Vocês tomem atenção porque 
isto é o tipo de coisa que aparece no Isto só Visto, portanto tomem cuidado”. As 
pessoas estavam ali de boa fé mas havia outros perigos por trás. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

Delta 29 71 foi nítido, (...) que havia ali divisões regionais e não só regionais. Eram divisões 
geográficas e regionais, ou seja, nitidamente norte, nitidamente centro e os do sul como 
somos assim desorganizadíssimos, nada. Eu vou-te dar um exemplo muito concreto. Na 
primeira reunião tinha de se eleger o presidente do órgão e avançaram vários 
candidatos: um do norte, outro do centro e dois ou três do sul, já não me lembro ao 
certo. E não nos conhecíamos de lado nenhum. Só para te dizer, o atual presidente teve 
trinta e um votos. Nós somos sessenta e como tal ele foi eleito à primeira. Depois 
percebi que tinha havido contactos telefónicos no sentido de o voto ir para ele. Todos 
muito organizados e todos muito aguerridos. Depois o presidente foi eleito e 
praticamente até à demissão do colega Z aquilo foi um inferno. Eu às vezes saía de lá 
saturadíssima porque perdíamos horas e horas. Houve uma estratégia nitidamente de 
destruir o Conselho das Escolas. Nítido, isso foi claríssimo. Até se sentavam mesmo 
estrategicamente, como se fosse num hemiciclo.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

Delta 29 72 Há ali imensas diferenças e as pessoas continuam a ter as suas opiniões, não somos 
nada homogéneos. Isso decorre da situação de sermos pessoas muito diferentes, de 
representarmos zonas geográficas muito diferentes. Eu nunca tinha estado em contacto 
com as pessoas do norte e de facto têm outra postura, não sei se é por necessidade de 
afirmação ou não, mas sei que têm outro tipo de intervenção. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

Delta 30 61 A avaliação foi um dos principais fatores de divisão. Digamos que um dos temas que 
mais dividiu e mais polémica criou foi a avaliação, porque mesmo o próprio 75 foi 
pacífico, foi aprovado e até mesmo, neste momento nem há assim grande contestação. 
Agora, o que criou mais tensões foi precisamente a questão da avaliação, esse foi o 
grande tema. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 

Delta 45 64 vê grupos organizados dentro do conselho das escolas? 
Já vi. 
P.: Isso significa que havia interesses partidários presentes? 
Sim. 
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ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

P.: Quando diz que já viu, significa que neste momento está diluído? 
Diluiu-se a partir do momento em que foi necessário clarificar algumas coisas. Naquele 
período mais conturbado da avaliação de desempenho, eu via ali de facto grupos 
organizados a tentar manobrar as coisas de alguma forma. Neste momento acho que 
não é tão notório, talvez porque não há um tema tão fraturante e portanto não é tão 
visível. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

Delta 57 61 Há depois grupos movidos por outros interesses, interesses sindicais, interesses depois 
de outras instituições   que entretanto se foram constituindo. E há algumas... 
P.: Refere-se às associações de Diretores? 
Sim, exatamente. Há pessoas que procuram no Conselho das Escolas um lanço mais 
elevado da escada para chegarem ao topo, portanto, a qualquer preço têm de ter 
visibilidade. Há de tudo um pouco. Mas durante o primeiro mandato aquilo a que se 
assistiu, essencialmente, foi uma aprendizagem. Custou muito a todos, sem dúvida. 
mas aquilo que a mim me custou mais foi, efetivamente, que nós não tivéssemos 
interiorizado qual era a nossa função e, portanto, íamos para lá defender os nossos 
interesses. Eu não consigo conceber que um conselheiro chegue a uma reunião e diga: 
“Na minha escola ficaram de colocar não sei o quê, e ainda não colocaram e na escola 
do lado já colocaram.” Quer dizer, nós continuamos a ser muito mesquinhos, muito 
pequeninos. Não sei se era preciso formação para ser conselheiro, mas nalguns 
casos... Há pessoas de muito valor no Conselho das Escolas, com grande capacidade 
ao nível de elaboração de documentos, de pareceres, sem dúvida, de estruturação de 
qualquer trabalho a apresentar, com muito mérito. Depois há outras pessoas que não 
sei como lá foram parar. No pós, o Conselho das Escolas ficou mal, até porque os 
colegas que entraram de novo estavam assustados com a forma como se degladiaram 
as forças lá dentro. Foi uma coisa vergonhosa. E continuo a considerar que há 
interesses, há jogadas de bastidores e que, muitas vezes, quando somos chamados a 
pronunciar-nos sobre um algum documento, há grupos que já discutiram, que já 
preparam. 
P. Previamente? 
Estou convencida disto. Estou a dizer-lhe isso, talvez em primeira mão, parece que as 
coisas já estão mais ou menos canalizadas. O regimento interno tem novamente de ser 
revisto, porque não está a funcionar de forma nenhuma. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 57 62 Mesmo ao nível do distrito, há guerra de interesses. Há coisas que não cabem na 
cabeça de ninguém. Não se o que é que as pessoas... eu sei o que elas pensam, mas 
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interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

não é muito positivo. E também lhe vou lizer que, também com grande mágoa minha, 
que houve alturas já, durante este segundo mandato, lamento mas aconteceu e 
ninguém me tira essa convicção, em que os trabalhos foram propositadamente 
prolongados nalgumas matérias para que não tivéssemos tempo de chegar à matéria 
sobre a qual gostávamos de nos pronunciar. 
P.: Havia uma estratégia de gestão da reunião? 
Claro. Perguntar-me-á então o que eu lá ainda estou a fazer. Estou a remar contra a 
maré, mas sou tão pequenina. Sei lá que ideia têm formada a meu respeito, confiam ou 
não confiam. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

Delta 60 54 O grande problema do Conselho das Escolas começou logo no início. Quando foi para 
eleger o presidente os galo começaram logo, os poleiros começaram a abanar muito e 
porquê? É que existe uma coisa que se chama norte, centro e sul, ou melhor, havia 
quatro fações: norte, centro, Lisboa e sul. Isto criou alguns problemas. Eu nasci no 
norte, mas votei sul. As coisas correram mal porque Lisboa não soube gerir os conflitos. 
O que aconteceu foi que Barreiro, Setúbal e aquela zona toda não se quis juntar a 
Lisboa e perdeu-se. Como o Porto tinha dez candidatos, os distritos de Braga, Aveiro e 
Porto juntaram-se e o Álvaro ganhou com uma margem, teve mais de cinquenta por 
cento. O sul perde porque Lisboa não se quer juntar,  a zona centro dividiu-se. 
P.: Mas essas divisões, nesse contexto, também são visíveis nas reuniões que 
normalmente têm? 
Veem-se porque há um grande bairrismo entre Porto e Lisboa, mesmo no botar da 
palavra, como eu costumo dizer na brincadeira. O norte quer sempre falar primeiro 
porque lidera o processo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\É um 
grupo dividido 

Delta 60 55 como se deve ter apercebido, há uma demissão no Conselho das Escolas de um colega 
do norte. 
P.: Na sequência do processo de avaliação. 
Exatamente, na sequência do processo de avaliação. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 21 66 u não faço parte. Embora pudesse concordar com a existência dessa associação 
porque é uma coisa que eu defendo há muitos anos, neste momento não, porque me 
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interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades 
diferentes\Elementos do CE 
criaram uma Associação 

parece uma associação criada contra qualquer coisa, por pessoas que estavam dentro 
do Conselho das Escolas. 
P.: Será mais uma associação que funcionará como um instrumento de pressão? 
Penso que sim e eu não vou por aí. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades 
diferentes\Elementos do CE 
criaram uma Associação 

Delta 32 46 uma resulta de movimentos de elementos do Conselhos das Escolas relacionado com a 
avaliação de desempenho da altura. A EN resulta daí. A ANDAEP era uma que estava 
na forja quando o Conselhos das Escolas foi criado e por isso ficou adormecida, mas 
depois como a outra apareceu, também resolveram avançar. O antigo presidente só não 
esteve na fundação porque era presidente do conselho das escolas, porque esteve na 
origem deste movimento antes do Conselhos das Escolas. Portanto, neste momento, o 
Conselhos das Escolas tem as associações de dirigentes escolares. Há por um lado... 
embora se diga, que cada um tem o seu papel, no fundo o Conselhos das Escolas 
ofusca as associações dirigentes. Naturalmente. 
P.: Ou seja, o conselho das escolas acaba por ser um palco também para as 
associações? 
Sim. Só que depois os pareceres que saem de lá, é uma luta interna muito grande. Eu 
sou muito independente, muito Mafaldinha, mas sou muito observadora. Ainda lhe disse 
no outro dia: “Vocês vão desculpar-me, mas vocês quiseram  vir para o Conselho, as 
associações são reivindicativas e o conselho não é, mas vocês no fundo querem 
destruir o conselho.” E como é que querem destruir o conselho. É deitando abaixo tudo. 
A última grande discussão era dar ou não dar palpites. O parecer sobre os mega-
agrupamentos foi uma guerra interna, pelo facto de o documento que ganhou, de 
proposta de parecer, apontava para um número utópico, mas que nós queríamos 
mostrar a tutela, eu fazia parte dessa proposta de parecer que ganhou, queríamos 
mostrar à tutela que três mil é uma violência. Sabíamos que mil e quinhentos era 
utópico, mas era o mesmo que dizer que o três mil  era uma violência. Considerámos o 
número ideal mil quinhentos porque muito mais do que dois mil não é gerir uma escola. 
Portanto, havia um objetivo por trás do número. Mas os elementos ligados às 
associações achavam que não tínhamos nada que indicar um número, tinha que a tutela 
indicar. Quer dizer, estamos ali, leram o parecer do OAL foi na semana passada, e que 
sabe Deus o que foi preciso para conseguir chegar àquele, que estão ali, as duas 
propostas que estão ali. Para chegar àquele parecer foi preciso ceder muito, sobretudo 
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do lado dos colegas que tinham um deles. Para chegar a este que resulta do colega Z,  
essencialmente. E depois é a tal história é aquilo que eu já disse ao Z: “Mas tu queres o 
Conselho das Escolas para quê, para mostrar ao PSD que és um gajo ativo e 
importante?” Porque depois também há essas guerras, mesmo dentro das associações 
a pessoas percebe que há um elemento que é presidente da assembleia geral da 
associação que não acha piada nada àquilo que o diretor da mesma associação está a 
dizer à comunicação social. “Mas vocês não são da mesma associação?” “Então e 
depois, não posso criticar?” “Ok, pronto, está bem. Quer dizer...” 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\Há 
muita incoerência 

Delta 17 80 eu tenho que ser coerente com aquilo que faço. Quando nos é dado o projeto do modelo 
de gestão, em que nós entendemos retirar de lá tudo o que era titular, portanto, para 
seres presidente ou vice, não precisava de ser titular. Ora, eu não posso de maneira 
nenhuma, se eu vou retirar isto, e estamos todos de acordo, então, eu estou a criar 
condições para que um gajo que esteja no 7.º escalão ou no 6.º escalão, possa vir a ser 
diretor. Ora, eu depois não posso vir a reivindicar mais tarde que o Diretor devia ganhar 
o mesmo que o gajo do 10.º escalão. Não sei se me estou a fazer entender? Quer dizer, 
tem que haver uma certa coerência. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\Há 
pessoas que estão mais 
preocupadas com o seu lugar do 
que com a escola 

Delta 09 101 Há algumas intervenções em que as pessoas estão mais preocupadas, como se diz aí 
na gíria, com o seu umbigo e não com a escola. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\Há 

Delta 32 47 Há ali muito jogos.. 
P.: De cama elástica, de uma catapulta para outra posição? 
Sim , sim. Eu posso dizer que... ainda dizia isto no outro dia ao presidente do Conselho 
que  o conselho foi tomado de assalto pelas associações de dirigentes. E portanto, um 
terço do conselho das escolas ou representa ANDE a ou representa a ANDAEP. 
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pessoas que estão mais 
preocupadas com o seu lugar do 
que com a escola 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\Não 
há grupos nem grupelhos 

Delta 12 71 não vejo lá a criação de grupo e de grupelhos. O que vejo foi que há pessoas que no 
início se conheciam mais porque eram da mesma região, mas agora não. Por exemplo, 
quando vou almoçar está lá um colega do Algarve, do Alentejo, outro do Norte, não há a 
mesa do Algarve ou do Porto. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\O 
verdadeiro Conselho das Escolas 
neune-se na bairrada 

Delta 27 65 Eu falo pouco no Conselho das Escolas, sou mais de bastidores, nos almoços ou nos 
jantares quando depois regressamos, e jantamos todos na Bairrada, ali é que é o 
verdadeiro Conselho das Escolas. Ali é que discutimos e trocamos os pontos de vista e 
chamamos troca-tintas, como eu chamei a um colega meu. Ele ficou zangado comigo 
mas depois passou. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\1. Um corpo 
heterogéneo e dividido, com 
muitas realidades diferentes\Os 
seus elementos gravitam à volta 
da administração 

Delta 07 87 A dimensão do próprio grupo e a forma como ele é constituído, faz com que quem lá 
esteja são os elementos que gravitam à volta da própria administração. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 

Delta 01 81 vejo ali muita, se calhar, também tentativa de protagonismo, talvez muita política 
misturada 
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entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 05 69 Há momentos em que é uma arena política.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 09 102 Há muitos interesses instalados. 
P.: Interesses de que tipo? 
Políticos. Acho que há mesmo interesses políticos. 
P.: Quando diz políticos refere-se a partidários? 
Partidários, acho que sim. Acho que há uns que estão lá para defender tudo aquilo que 
o governo diga. Mesmo que achem que esteja mal, é para defender e outros que 
mesmo que achem que esteja bem, é para ir contra. Acho  que identifico pessoas assim. 
Há outros que não, alguns estão mais preocupados consigo, com a sua condição. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 09 103 Sim, porque não estou a ver grandes melhorias, estou até a ver, em alguns casos, uma 
regressão, uma criação de grupos a pensarem em utilizar o Conselho de um modo 
político. Eu acho que o Conselho não devia ser político. Devia chegar-se lá e, quando o 
governo apresenta um documento, devíamos olhar para os documentos e dizer: “Isto 
para as escolas acarreta isto e isto. Deveria ser antes assim.” 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 10 77 Partidárias também? 
Claro. Aí então, é claríssimo como água. A gente não pode chegar ali à entrada daquela 
sala, esquecer-se que é de determinado partido, que gosta ou não da política da 
ministra, que gosta ou não gosta do que vamos discutir. Ali há milhentos interesses. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 

Delta 10 78 Há ali interesses fortes, aliás basta ver o que se passou com os conselhos executivos 
chefiados pelo sindicato da zona centro, onde estão metidos membros do conselho das 
escolas. As primeiras três reuniões, que começaram em Santarém e que há uma 
semana, quando foi criada a ANDE, a Associação dos Dirigentes Escolares, que é uma 
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entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

coisa que não se entende. Claro que há aqui pressões dos sindicatos. No dia em que o 
conselho das Escolas decidiu não apoiar a ministra no âmbito da aplicação do sistema 
de avaliação, os famigerados trinta e três votos a favor, dez minutos depois, o Mário 
Nogueira dava o resultado na TVI. Porque é que o Mário Nogueira, na reunião seguinte 
em que o Conselho decidiu andar com a avaliação para a frente, veio dizer que o 
Conselho das Escolas é apenas um órgão. Então um mês antes era um órgão tão 
importante que tinha dito que não à senhora ministra e, um mês depois o Conselho das 
Escolas já era apenas um órgão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 11 84 vejo um conjunto de pessoas que estão a defender as suas posições pessoais, políticos, 
interesses da politiquinha do concelho A, B, ou C. Aquilo mostra um bocadinho o que é 
o nosso país. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 15 69 está a fazer um estudo sobre isto e sabe que o órgão em si não está muito bem visto 
pelos colegas e não está por culpa nossa, em grande parte. Quando houve a eleição e 
as listas houve aqueles colegas que se empenharam, mas depois nós deixámos que a 
política entrasse e estragámos tudo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 16 79 há muita política misturada por parte de alguns conselheiros. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 18 62 Depois, como alguns estão a servir o partido (...) porque alguns são PSD e outros PS. 
Os que são do PSD, sempre quando vem qualquer do PS, portanto do governo, cascam 
e depois andam para ali às voltas e estão sempre contra tudo. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 21 67 uitos dos conflitos são relacionados com posições políticas? 
Penso que sim. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 24 72 Fui com alguma ingenuidade e pureza de intenções, sem levar pesos políticos e 
apercebi-me que isto não foi tanto assim para todos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 28 71 O conselho é exatamente isso, é um conselho, não é para fazer política, podemos é 
com os nossos conselhos influenciar a política. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 28 72 Há interesses políticos, é evidente que há; políticos, não partidários. É evidente que há. 
Quer dizer, quando nós apreciamos um documento que vai ser uma lei... A lei é um 
texto político, ponto. Quem olhar para aquilo numa perspetiva de professor de 
Português, quando muito corrige as vírgulas e mais nada. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 29 73 quando entrei ali... aquilo é um outro mundo. Para mim foi uma escola de vida. Eu entrei 
ali como se estivesse completamente no PREC, onde eu nunca tinha estado. Eu nunca 
tinha visto uma coisa assim... aquele ambiente foi intimidatório. Não por parte da tutela, 
não por parte da tutela. Para mim, eu que sou do 25 de Abril, tinha dezoito anos na 
altura, nunca tinha estado envolvida naquelas coisas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 33 57 Sentem-se essas divisões internas? 
Perfeitamente. 
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interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

P.: De que tipo é que são essas divisões? 
Políticas 
P.: Políticas, essencialmente?  
É, políticas.  
P.: Podemos dizer que aquilo é uma espécie de arena política? 
Eu achei. 
P.: Sentiu isso? 
Senti. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 48 51 Eu desde o 25 de Abril que não assistia àquelas reuniões, com pontos de ordem à mesa 
e pedidos de esclarecimentos. 
P.: Ou seja, reviveu o PREC no Conselho das Escolas? 
Eu acho que sim, precisamente por isso. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 54 47 viu-se, já com este ministério, a tentativa de manipulação do Conselho das Escolas, que 
está parcialmente politizado. 
P.: Portanto vê-o como uma arena política? 
Vejo, nitidamente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 54 48 É, sem dúvida. 
P.: Portanto, sente grandes divisões dentro do Conselho de Escolas?  
Ah sinto, claro. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 55 68 Eu chego ao Conselho Pedagógico e noventa ou noventa e cinco por cento em que 
alguém fala, sou eu. Chegamos ao Conselho Geral e oitenta por cento do tempo sou eu. 
No Conselho Administrativo, sou eu, se é a Direção sou eu, nas reuniões com os 
professores, sou eu. Repare, e eu sou igual aos outros cinquenta e nove. Ou seja, eu 
estou habituado a que no meu espaço, eu falo e as pessoas ouvem-me e eles dão 
algumas opiniões, mas eu domino, preparo as minhas ideias e as minhas sugestões e 
acabo por levar a bom porto as minhas sugestões. Mesmo que receba algum feedback, 
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alguma sugestão contrária, eu vou analisar mas tento levar a água ao meu moinho. Isso 
acontece aqui como acontece nas mil escolas. E acontece nas sessenta escolas que 
estão no Conselho das Escolas. Então o que é que acontece no Conselho das Escolas? 
Sessenta pessoas estão habituadas a ser ouvidas e muito pouco a ouvir e num 
Conselho onde as pessoas só estão habituadas a falar e a ouvir muito pouco, é muito 
complicado alguém conseguir chegar a um consenso onde se possa dizer, não digo que 
estejam os sessenta estarem de acordo, mas que cinquenta ou quarenta estejam de 
acordo. Não há essa capacidade e não foi encontrado um mecanismo de. “Vamos 
encontrar consenso.” Ou de eu não concordo totalmente mas concordo com a noventa 
por cento, de forma que, por exemplo, cinquenta pessoas encontrem naquela proposta 
algo em que se revejam e que votem favoravelmente. O que é que acontece? Os da 
zona norte, centro e sul juntam-se, depois quando se vão juntar vão três representantes 
e já não falam com as pessoas que antes deram a sua opinião e o que acontece é que, 
muitas vezes sai uma proposta diferente da que nós votámos e, como tal, nós votamos 
contra, o que é normal.  Nós não nos revemos naquela proposta e votamos ao contrário. 
Então acontecem situações caricatas que é: no Norte, no Centro e no Sul todos 
ganharam as suas propostas, juntam aquelas propostas e ninguém vota neles ou 
poucas pessoas votam neles porque não se revêm na totalidade. Falta encontrar  aqui 
um mecanismo, mais uma vez de responsabilização. Por exemplo, aquela pessoa tem a 
responsabilidade de elaborar um parecer, vai ter de falar com as várias pessoas, vai ter 
de ouvir as várias opiniões e ter de levar um documento em que a maioria das pessoas 
se revê no máximo dos aspetos. 
P.: Ou seja, o Conselho das Escolas tem esse espaço para encontrar? 
Tem de encontrar esse espaço. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Delta 56 66 Havia alturas que sim, principalmente no início, sim, até ao momento em que foi feito um 
voto de desconfiança ao presidente. O colega que pôs o voto de desconfiança depois 
acabou por se demitir. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 

Delta 60 56 Existe uma revolta muito grande, se lhe quisermos chamar assim, de algumas escolas 
contra o governo e estamos a falar numa zona norte que, quer queiramos quer não, é 
mais laranja do que cor-de-rosa, como todos nós sabemos. Aliás já se viu alguns 
colegas nossos saírem do Conselho das Escolas para algumas câmaras municipais. 
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entre os diretores\2. A relação\Às 
vezes é uma arena política 

Estou a lembrar-me do Bacalhau, que vai para a Câmara do PSD para vice-presidente. 
Eu também sou membro da Assembleia Municipal, cabeça de lista do PS aqui, com uma 
Câmara CDU, não é isso que está em causa neste momento, mas nota-se ali que se 
mistura um bocado a política partidárias com a política da Educação. Isto não devia 
acontecer, ou seja, as pessoas deviam despir a camisola cá fora e disponibilizarem para 
discutir as coisas da Educação toda de forma igual e nota-se que o Conselho das 
Escolas puxou ali a brasa à cor política, uns a favor e outros contra o governo; andamos 
ali um bocado divididos. O Conselho das escolas esteve mal por aí. Agora, o Conselho 
das Escolas esteve bem naquilo que propôs, tudo aquilo que é fez é um trabalho que 
quem vem a seguir pode aproveitar 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\É 
boa 

Delta 43 30 a relação entre os diretores do Conselho das Escolas?  
Eu acho que é boa, nós temos problemas comuns, responsabilidades comuns. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

Delta 06 64 ontem fomos jantar juntos no final da reunião doze elementos e nas votações que 
fizemos durante o dia, de certeza que não votámos todos da mesma forma e discutimos 
acesamente uns com os outros mas com... (...) com cordialidade e respeito, que é assim 
mesmo que tem de ser. Ora… mas nem sempre isso aconteceu dessa forma. Houve por 
vezes demasiada agressividade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

Delta 13 118 hoje, já algum afastamento necessário no sentido de refletir, eu acho que a senhora 
ministra, e pela política que ela aplicou, que o Ministério aplicou, também nos queria 
ouvir de alguma forma. Se foi o ter-nos como cajado de encosto ou de apoio não 
resultou muito porque o Conselho das Escolas, dentro do próprio Conselho houve 
alguma conflitualidade. Tive até a oportunidade até de assistir a algumas coisas... 
Portanto, não foi assim tão pacífico, nem as pessoas estavam ali tanto como apoio ao 
Ministério 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 

Delta 13 119 vejo até um pouco, às vezes, posições menos consentâneas do que eu entendo que é o 
Conselho das Escolas. Nós estávamos lá, e eu disse-o há bocado, como 
representantes, voz dum distrito neste caso, e não estávamos a falar da nossa escola. 
Ora alguns dos elementos do Conselho das Escolas continuam, não estão, continuam a 
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entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

entender que ali é um centro de catarse de algumas mágoas que a minha escola tem ou 
a tua escola tem. Portanto, isso de alguma forma fez com que o Conselho das Escolas 
perdesse muito do que era a sua função, o protagonismo do Conselho das Escolas 
perdeu-se nessas guerras. Depois houve ali uma guerra quase, já me parecia a 
América, uma guerra norte/sul. Houve ali umas jogadas que eu diria político/partidárias 
que também não ajudaram. Mas pronto, se calhar era um órgão novo, também sem 
precedentes. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

Delta 15 70 Esses conflitos continuam ou já não? 
Não há nenhuma reunião em que isso não se note. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

Delta 15 71 Sabe que o grupo de conselheiros do norte é o maior. O conselheiro que se demitiu era, 
como sabe, da zona norte. Ele é uma pessoa de quem eu gosto muito, é muito 
pragmático e direto e achei eu que ele fez bem. Nós como somos o grupo maior, o 
presidente tem de ser do norte. Aliás havia como objetivo das quatro listas que o 
presidente fosse do norte, há aquela rivalidade norte-sul. Já aí, fomos um pouco levados 
a apoiar o cabeça de lista da lista mais votada, não tínhamos muita justificação para ir 
para outro. Eu não conhecia o Álvaro e partir aquela opção, é aquilo que fazemos e 
conseguimos que ele fosse eleito. Tudo bem, só que depois a lei diz que o presidente 
escolhe os seus dois vice-presidentes e ele disse-nos numa reunião no Porto que ia 
escolher o A e o B. Quando vamos para a reunião do conselho das Escolas do A e do B 
que ele tinha escolhido só estava o A, o B era outro. Nós ficámos muito aborrecidos. Aí, 
na minha ótica começou a nossa instrumentalização. Nós, depois, viemos a saber que o 
segundo vice-presidente foi-lhe imposto. Ora isso não pode ser. 
P.: Foi por uma questão de representatividade geográfica? 
Foi política. Eu, se fosse a presidente dizia-lhes “Ok meus caros, adeusinho. A lei diz 
isto; o órgão não é do Ministério e sou eu quem escolhe.” O nosso presidente não fez 
isso e fez mal. Foi a primeira concessão. A partir daí... 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 

Delta 16 80 o Conselho das Escolas teve também algum tempo para se encontrar, para as pessoas 
perceberem o que é que lá estavam a fazer, para saber qual é que era a missão do 
órgão. As primeiras reuniões eu achei-as dificílimas e até pensei que não ia dar nada, 
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interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

porque sessenta pessoas, cada uma a exprimir a sua opinião, depois havia pessoas que 
diziam: “Se essa palavra ficar na ata, eu não aprovo a ata”. Sim, eu ouvi isto e outras 
coisas: “O quê, pensam que vão aprovar a ata? Levanto-me já e saio porta fora.” Coisas 
assim, pessoas muito impulsivas (...) eram coisas de a pessoa perder, literalmente, a 
paciência com aquilo. Depois querem sempre falar e se não foram ouvidas ficaram 
muito incomodados. Eram coisa quase de criancice. As primeiras reuniões eu acho que 
foram muito difíceis nesse aspeto. Depois há sempre aqueles que são líderes que estão 
sempre a querer intervir e acabam por falar muito mais. Depois, claro, há os outros que 
falam muito menos, há ali de tudo. Agora sinto que o órgão está mais maduro 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

Delta 42 51 Quando houve conflitos mesmo graves entre alguns conselheiros e a mesa, com o 
presidente, foi em torno da avaliação do desempenho, sobretudo. Mas eram, 
claramente, conselheiros que estavam ali numa atitude política  de confrontação com o 
Ministério da Educação. Nós temos de ter a consciência clara, aliás eu às vezes digo 
aos meus colegas da AP9, quando a gente reúne pois foram eles que me elegeram, ao 
fim e ao cabo, eles e outros, quando eles me dizem que vão fazer e acontecer, eu digo-
lhes: “Ó meus amigos, nós somos um órgão consultivo, o Conselho das Escolas é um 
órgão de aconselhamento da senhora ministra, não somo s um órgão de confrontação 
e, portanto, não vamos lá para fazer frente à senhora ministra, nada disso. Nós 
aconselhamos a senhora ministra sobre aquilo que ela pede. Se ela não pedir nós não 
temos que nos pronunciar. E se o fizermos ela corta-nos imediatamente o pio. Portanto, 
não vale a pena estarmos para aqui a chorar porque as funções do Conselho das 
Escolas estão consagradas na lei e não podemos dar a volta a isso. Resumindo, os 
conflitos surgiram porque alguns conselheiros entendiam que o presidente era 
demasiado alinhado à senhora ministra e devia era fazer chegar as posições individuais 
de alguns conselheiros. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

Delta 48 52 Quando nasceu o Conselho das Escolas houve um azar: nascemos ao mesmo tempo 
que a avaliação dos professores e, portanto, o órgão não teve tempo para amadurecer. 
(...) Isso foi um bocadinho complicado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 50 53 houve durante determinados tempos, especialmente nestas questões da avaliação e 
outras políticas do Ministério da Educação, houve ali durante algum tempo um... 
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interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

P.: Um certo frisson? 
Um frisson, fricção entre as pessoas, muita. Talvez porque eu sou, tenho esse espírito 
de focalizar na resolução de problemas e não no problema, acabava sempre por nunca 
me envolver muito diretamente nisso, embora estivesse em alguns momentos 
diretamente envolvida, até pela minha participação numa das três comissões regionais e 
por ter uma posição muito crítica em relação a, diversas medidas do Ministério da 
Educação, em que tinha de ser porta-voz, até contra coisas que eu pensava, daquilo 
que era a minha posição pessoal. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

Delta 53 45 Alguns são públicos, como a demissão de um membro do Conselho. Aliás, foi na 
sequência de uma moção de censura ao presidente do Conselho das Escolas, o que 
não é frequente nem normal, em qualquer órgão, ao fim de um ano. Isso é certamente 
revelador de alguma polémica e tensão. Obviamente que toda a questão da avaliação 
veio agudizar toda essa tensão. 
P.: Como é que esse processo foi vivido no seio do conselho das Escolas? 
A questão da avaliação? 
P.: Sim, da avaliação e dessa conflito. 
Não foi fácil. Repare que esse tem sido um dos grandes conflitos da Educação, é um 
conflito ao nível nacional, é um conflito dentro de cada escola e acabou por ser um 
conflito dentro do Conselho das Escolas que, sem ser só por isso, é essencialmente por 
isso que leva a uma moção de censura ao presidente do órgão. Acaba com a demissão 
de um conselheiro e tem sido um assunto muito polémico porque alguns de nós sempre 
acharam que as posições do Conselho das Escolas deviam ser, por vezes, mais claras 
e, se calhar, até divulgadas publicamente, para não se correr o risco de ser usado. Não 
estou a dizer que foi usado, mas há sempre esse risco. O conselho das Escolas reuniu-
se tantas vezes, apressadamente, por causa do assunto da avaliação que aí devia ter 
sido mais claro. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade 

Delta 59 47 Houve, frações, houve fações, para distinguir das frações. Diria que hoje frações serão 
menores, diria até que tenderão a ser menores se a forma que como a tutela funciona, 
for esta capacidade negocial. Dantes não era, às vezes havia uma sede de certo 
protagonismo, havia uma sede de, em paralelo, fazer chegar determinadas informações, 
mas também havia uma necessidade de criar contrapoder. Não sei se alguns dos meus 
colegas dirá isso, pois também é uma questão anónima, anónima aparentemente. Eu 
diria, e já tive oportunidade de dizer isso lá nos plenários... Vamos ver uma coisa: 
quando se começou a configurar a forma de serem elegíveis as pessoas para o 
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Conselhos das Escolas, houve forças que se movimentaram, Norte/Centro, Norte/Sul. 
No Porto, houve um enormíssimo movimento, eles tinham direito a onze representantes 
e isto eu sei, sei de fonte segura, que houve até pessoas com determinadas relações às 
políticas educativas que apoiaram determinadas listas. E no Sul não tão intensamente, 
mas também, tinha dez representantes. Primeira situação. Segunda situação factual: 
depois da tomada de posse, o primeiro plenário, para se eleger o presidente, vêm 
estratégias de fora já perfeitamente organizadas que, mais tarde nestas coisas da 
informalidade se vão falando e quando nós aquecemos muito e nos explicamos muito 
uns aos outros surgem. Houve momentos, eu não sei se isso foi retirado, quem for à 
plataforma do Conselho de Escolas, tem lá textos pesadíssimos que entre nós, parecia 
quase o PREC, no sentido bom da palavra. 
P.: Não sei se tem, mas já teve, eu tive acesso. 
Pronto, já esteve. E o que é que acontece? Há episódios fantásticos. No primeiro dia 
que nós aparecemos lá todos, os outros não sei, alguns até sei. Por exemplo, eu fui 
abordado por alguém que não conhecia de lado nenhum e me disse “Eu sou fulano tal, 
vai haver eleição, eu gostaria de dizer que gostaria de ter o seu apoio.” Eu ouvi e disse: 
“Ó colega, desculpe lá, nem sabe se eu também sou candidato ou não.” Passou-se isso, 
mas passou-se isto rigorosamente e estou a ver quem. Curiosamente, eu estou à 
vontade, tenho segurança no que estou a dizer, eu fui crítico dos primeiros plenários, fiz 
intervenções no sentido daquilo que eu entendia que era a verticalidade. Por exemplo, a 
comissão da zona Centro exigiu que o senhor presidente fosse reunir com os dezanove 
conselhos da comissão Centro, para se clarificarem um conjunto de coisas. Nessa 
conversa de facto houve a abertura para colocar em cima da mesa determinadas coisas 
que me permitiram depois consolidar uma perceção que eu tinha. Isto que eu vou dizer 
foi tornado público, embora eu depois com mais pormenores, nessa dita reunião, 
soubemos. No Porto, reuniram-se todos os onze conselheiros e disseram que a gente 
era para chegar lá abaixo a Lisboa e é para ganhar o Conselho das Escolas. Como 
havia dois fortíssimos concorrentes, que não se reviam, um estava mais ligado às 
políticas vigentes na altura e ao partido do governo, e o outro no sentido muito oposto, 
há ali um acordo tácito, em que partem sem pôr em causa a competência e o 
profissionalismo. Já que nós estamos a falar da estratégia, já que eu não aceito que 
sejas tu e tu não aceitas que seja eu, vamos olhar entre nós, porque tem que ser o 
Porto que vai ganhar, quem é que escolhemos, o mal menor. Quem é que os outros, eu 
e tu aceitamos que possa ser. Então fazem uma estratégia concertada da votação, que 
é pública. Depois disso conseguem trabalhar antes do plenário, se a memória não me 
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atraiçoa foram trinta e um ou trinta e dois votos a favor do senhor Presidente, o que 
significa que em onze há mais cinquenta por centro de outros. Depois há ali uma história 
muito interessante, isto é um bocadinho do foro interno, mas direi que num determinado 
momento há uma pessoa que avança dizendo, eu confesso que naquele momento 
cheguei a pensar em, em avançar só no sentido para dizer que eu estava ali com 
isenção e não podia permitir bipolarizações. Mas depois entendi que não devia, não 
conhecia as pessoas, só ia para dizer isto, e podia ser interpretado como anarca. Eu eu 
ia só dizer isto: “Ó pessoal, desculpem lá, somos todos pessoas experientes, não nos 
vamos enganar. Quem for candidato tem intenções de, tem projeto?”. Mas há uma 
pessoa que avança nesse sentido, precisamente com um bocadinho espírito diferente 
do meu, mas dizendo: “Isto não pode ser Norte e Sul.” Essa pessoa acho que teve seis 
votos. Mas neste contexto há uma outra pessoa que avança e diz: “Eu também posso 
ser.” E o que é que acontece? Isto é o meu entendimento e será de alguns, não sei se 
alguém falou disso. Essa pessoa estava num determinado quadrante, alinhado dentro 
do grande universo geográfico de um destes dois sítios e quando se descola para se 
propor, este é o meu entendimento, há pessoas que, se calhar, estavam com a ideia de 
apostar num desses dois quadrantes e quando viram que essa pessoa desalinha desse 
quadrante, dizem: “Alto lá, então se calhar ali não há unicidade”. Então, para além das 
estratégias que estariam concertadas, daqueles trinta e dois votos terá havido pessoas 
que foram influenciadas naquele momento e disparam ou se abstêm, já não me lembro 
como é que foi. E porque, acho que Lisboa teve dezasseis votos, se não estou em erro, 
já não me lembro, há uma ata com isso, e O Conselho começa a funcionar. 
Provavelmente o António conhecerá isso, eu não sei se isto é muito importante, mas só 
para vermos a matriz, os primeiros plenários são duríssimos, mas mesmo duríssimos. 
P.: Aliás esses conflitos tornaram-se mesmo públicos. Tornaram-se mesmo públicos e 
levaram, inclusivamente, à demissão, à autodemissão... 
Sim, sim, de um dos conselheiros. Mas conflitos incríveis porque nós perdemos com 
isso. Há quem diga que foi um processo de construção, é sempre um processo de 
construção, mas perdemos poder. Porque depois havia ali “umbiguismos”, havia sede 
de protagonismo e então sobretudo quando estava a tutela presente, mas também havia 
muito, do meu ponto de vista, e isso foi muito nefasto, guerras dentro de uma das 
grandes dimensões dominantes da grande franja geográfica e, portanto, e perdemos 
algum tempo. Depois houve ali, historicamente, dois momentos muito importantes, no 
meu ponto de vista, que até vieram, em certa medida, descredibilizar em certo momento 
o próprio Conselho de Escolas. E agora porquê?  À luz de muitos professores que 
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estavam na expectativa de ver o que é que aquilo dava, quando se dá esta situação, 
dizem: “Olhem isto é a voz do dono.” O que é que é? É evidente que havia um contexto 
muito forte que é esta guerra da avaliação do desempenho. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O clima de 
conflitualidade diminuiu 

Delta 13 120 Agora o Conselho das Escolas começou a perceber que tinha que ter outra postura. 
Hoje penso que já está um bocadinho diferente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O clima de 
conflitualidade diminuiu 

Delta 20 84 Há um conflito que é público, levantado em torno da avaliação do desempenho dos 
professores e que, inclusivamente, levou à demissão de um conselheiro. Esse clima 
mantém-se? 
Esse clima diminuiu um bocado mas está sempre latente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O clima de 
conflitualidade diminuiu 

Delta 22 63 Houve um conflito, que inclusivamente é público, que levou à demissão de um 
conselheiro. Isso criou, imagino eu, um ambiente algo tenso. Esse ambiente continua ou 
diluiu-se? 
Está diluído.  
P.: Portanto essa situação foi ultrapassada. 
Foi ultrapassada porque não se tem discutido a questão da avaliação dos docentes 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O clima de 
conflitualidade diminuiu 

Delta 23 77 Conturbadas, exatamente, sobre matérias nacionais. Mas penso que agora estão 
criadas condições para haver mais calma, até porque se a vida educativa do país for 
mais calma, é natural que o Conselho também não seja solicitado para se pronunciar 
sobre essas questões tantas vezes e, portanto, haverá mais tempo para termos as 
nossas próprias propostas, a nossa própria agenda. 

06. O CONSELHO DAS Delta 41 62 Não, não considero que existam. 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O clima de 
conflitualidade diminuiu 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O clima de 
conflitualidade diminuiu 

Delta 41 63 Acho que existe um debate de ideias com diferentes visões, de um órgão com sessenta 
galos ou trinta galos e cinco galinhas ou coisa que o valha. Mas, efetivamente eu acho 
que as diferenças têm passado um pouco por aí. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O clima de 
conflitualidade diminuiu 

Delta 42 52 Teve já momentos difíceis, mas mais entre alguns conselheiros e o presidente eleito. 
P.: Que momentos difíceis? 
Foram momentos muito difíceis, que levaram à demissão de um... Para ter uma ideia, foi 
posta à votação a demissão do presidente do Conselho das Escolas, que é uma 
possibilidade que não existe na lei. A lei diz que o presidente é eleito mas não diz que o 
presidente pode ser demitido pelos conselheiros, Nós no nosso regulamento acho que 
também não consagrámos essa possibilidade. Mas, apesar disso, houve um conselheiro 
que exigiu que fosse posta à votação uma espécie de moção de confiança ao 
presidente que, por conseguinte, se fosse votada positivamente conduziria à sua 
demissão. Mas, por esmagadora maioria os conselheiros votaram contra essa moção. O 
subscritor mais os quatro ou cinco apoiantes dele demitiram-se e estão hoje na génese 
dessa associação nacional de gestores escolares. Viemos depois a saber que era uma 
luta política porque o presidente é alinhado com o PS e estes eram do PSD. Um deles é 
presidente de uma junta de freguesia lá do norte.  
P.: Como é que esses conflitos foram vividos e ultrapassados? 
Ultrapassados foram porque o presidente do Conselho das Escolas é um indivíduo 
muito calmo, ponderado, às vezes até pacífico de mais. Creio que gosta muito de falar e 
de se ouvir. É muito indisciplinado nesse aspeto e os trabalhos às vezes são muito 
tumultuosos para quem tem de aprovar pareceres com seriedade. 

06. O CONSELHO DAS Delta 50 54 pouco a pouco as pessoas foram vendo qual é o seu lugar, foram-se reconfigurando em 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O clima de 
conflitualidade diminuiu 

termos de organização. Uns saíram, uns baixaram as expectativas, outros moderaram-
se, é um órgão novo que está a crescer, cheio de gente habituada a mandar, que são 
diretores. Temos tido alguma dificuldade em nos fazermos ouvir enquanto grupo, 
individualmente, mas depois enquanto grupo, mas penso que isso, sinceramente, está a 
mudar. Noto que as pessoas têm mais alguma vontade em melhorar, embora ainda haja 
algumas pessoas que tratem mesmo de questões específicas da sua escola. Mas penso 
que isso também se aprende, se vai crescendo, se vai melhorando. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 02 105 Havia ali, não vou dizer que eram muitos, até porque eles acabaram, saiu um e a coisa 
sossegou, não é? Pronto, que era o que fazia ali, permanentemente, sei lá...(...) 
Oposição, obstrução, sei lá, tudo a ele servia para conflituar e que achava que o 
Conselho das Escolas devia ter um papel que, de facto, não era aquele que a lei lhe 
acometia. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 02 106 eu penso que agora está mais sossegado 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 05 70 Isso foi um aspeto negativo do Conselho 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 

Delta 06 65 Depois da demissão desse colega com quem, diga-se de passagem, eu estava quase 
sempre em desacordo, mas com quem gostava muito de conversar – criámos até uma 
certa empatia e amizade – houve, sem dúvida alguma, uma certa clarificação e acalmia, 
porque havia anteriormente uma aposta forte na penalização do presidente por 
divergências quanto ao seu desempenho e relações com o ministério. 
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conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 10 79 A questão desse conselheiro, do Z, aquilo é muito mais profundo do que o facto de se 
estarem ali a discutir interesses da escola ou interesses profissionais. Também há. Eu 
conheço o Z há muito anos, é uma pessoa fantástica, com uma capacidade de trabalho 
notável, mas ali foi, claramente, uma questão político-sindical. E antagónica porque a 
parte sindical que ele defendia não tem nada a ver com o partido onde ele está filiado. 
Mas ali serve tudo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 10 80 Ainda não temos maturidade para aquilo, mas é um caminho que se vai percorrendo e a 
saída do Z deu-nos mais essa dimensão porque o órgão ficou menos politizado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 19 82 Eu penso que se clarificou mais quando numa reunião do Conselho das Escolas, o 
presidente pôs uma espécie de voto de confiança ao Conselho. Talvez a posição 
estremada daquele conselheiro que saiu e a forma como o fez, tenha ajudado a 
pacificar, porque se alguns se reviam de facto naquilo que ele disse, não se reviam na 
forma agressiva e violenta como o fez. Eu penso que a situação agora acalmou um 
pouco mais. Eu acho que o Conselho das Escolas cresceu, também porque isto ao fim 
ao cabo, também é assim: tudo o que é novo é um pouco mais difícil de controlar e de 
também percebermos qual é o nosso espaço, até onde podemos ir ou que devemos ou 
não devemos fazer. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 21 68 sse [conflito] foi mais teve a ver, quanto a mim, mais com questões políticas do que com 
o funcionamento das escolas. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 24 73 Esse conselheiro, eu até lhe sinto um bocado a falta porque ele estava sempre atrás de 
nós, como voz discordante. Faz sempre falta porque uma voz discordante, faz sempre 
falta, e eu considero que o Conselho das Escolas ficou mais pobre por isso. Também 
considero que a forma como ele atuava não foi a mais correta, o tom de voz e a maneira 
como falava, não era muito agradável, mas isso poderia ter a ver com a forma de ser da 
própria pessoa. Eu não sei porque não o conheço, mas não foi uma altura boa nem 
simpática e considero que do ponto de vista da organização não ficámos a ganhar. 
Ficámos a perder porque na sua discordância, muitas vezes ficávamos a pensar. Nós 
também não pudemos ir para as coisas para estar a discordar de tudo (...) posso estar 
enganada, mas pareceu-me que havia ali alguma coisa... Depois pareceu-me que havia 
ali também um confronto pessoal com o presidente e aí é que foi muito desagradável 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 26 47 Essa situação foi ultrapassada através mesmo do conflito, da promoção do conflito. 
Aliás, há uma coisa curiosa, o conselheiro em causa foi o que estava na base da 
promoção da candidatura do presidente e que lutou por essa candidatura. Ao fim de 
duas sessões do plenário começou a colocar dificuldades e começou a tomar posições 
de rutura. Um Conselho que é consultivo não tem de tomar ou deixar de tomar posições 
de rutura, tem de aconselhar, mas não tem de tomar uma posição sindical porque isso 
extravasa as suas competências. O nosso primeiro grande problemas foi a nossa 
dificuldade como órgão consultivo. O segundo grande problema foi aceitar a liderança 
do órgão e a liderança só fica clara a partir do momento dessa rutura, dessa vitória, 
porque até lá a liderança é contestada, permanentemente contestada. Há sessões do 
plenário em que o presidente é permanentemente contestado. Quando a rutura é 
provocada, é através de uma votação que é uma moção de desconfiança. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu estava sempre a discordar 

Delta 32 48 Esse colega que referiu foi aquele que saiu do primeiro Conselho das Escolas e que 
agora regressou. Qual tem sido o papel dele? 
Idêntico. Idêntico. O Z é uma pessoa muito formal, uma pessoa muito rígida. É uma 
pessoa que tem o seu objetivo político, ali. Ele para além de ser da ANDE, não é uma 
pessoa que esteja muito encaixada no espírito da ANDE, até porque a maioria dos 
elementos da ANDE são de uma tradição mais revolucionária, digamos, mais de 
associativismo, duma perspetiva não de diretores mas de equipas de direção do 769. E 
ele não, é ele posso, mando e quero. Pronto, está muito ligado ao partido social 
democrata e o que eu acho é que o Z pretende destruir tudo o que o o governo propõe, 
recusa tudo. Mas é uma pessoa que trabalha muito e trabalha bem. Os outros são 
professores, como eu costumo dizer, aquele não, aquele é um dirigente, nós somos 
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professores. Nós vamos para ali com uns parecerzitos e olhamos para os documentos 
dele e dizemos assim: “Fogo, realmente os pareceres devem ser assim.”, porque o Z 
tem tempo, pensa, o Z sabe fazer as coisas. Ele é um político. Nós não, pronto. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro que 
saíu tomou a atitude certa 

Delta 15 72 gostava de ter tido a coragem do Z. 
P.: Mas porquê? 
Porque sim, porque ele tem convicções. Ele também é político e eu não sou. Isso talvez 
tenha sido uma das coisa que me justificou ficar lá. 
P.: Não tomou a atitude dele porque também acha que a atitude dele também foi 
motivada por alguma pressão política ou partidária? 
Exatamente. E, por outro lado, como sou uma pessoa otimista também tinha a ideia de 
que aquilo podia mudar, que não era bom desistir. É que eu não sou pessoa de desistir. 
Mas acho que o Z foi coerente. Agora vou continuar até ao final do mandato mas depois 
não sei se me vou recandidatar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro saíu 
e o ambiente acalmou 

Delta 16 81 Houve conflitos com um dissidente do Conselho das escolas e houve situações muito 
desagradáveis. Eu perdi um ano do Conselho e quando regressei estava esse conflito 
ao rubro (...), aquilo era um vulcão. Como não conhecia bem o que se tinha passado 
antes, choquei-me imenso com o que lá vi e mais com o que ouvi. Mas depois ele 
demitiu-se e depois de ter saído as coisas acalmaram. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro saíu 
e o ambiente acalmou 

Delta 26 48 O presidente coloca à votação, entre um dos dois, em alternativa. Confiam ou não 
confiam no presidente? O presidente tem uma vitória que é maior do que aquela que o 
fez eleger e aí volta a ganhar a confiança do Conselho. Foi como um renascimento e a 
partir daí passa a haver uma liderança mais tranquila, menos exposta porque não é por 
acaso que todos os documentos do Conselho das Escolas chegavam cá fora antes de 
ser discutidos, mesmo com o plenário a decorrer. Nos primeiros tempos passa-se o 
seguinte: há propostas que vão ser apresentadas num plenário que se vai realizar numa 
2.ª feira e que no fim de semana anterior aparecem publicados nos blogues, propostas 
que ainda vão ser discutidas. Isto condiciona desde logo a posição dos conselheiros 
porque há todo o tipo de comentários; não há melhor condicionamento de opinião do 
que este, porque depois as pessoas não assumem livremente as suas posições, são 
pressionadas. Isto aconteceu frequentemente. 

06. O CONSELHO DAS Delta 29 74 Essa estratégia desapareceu desde o momento em que esse colega se demitiu. Ele 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro saíu 
e o ambiente acalmou 

pediu a demissão do presidente do Conselho das Escolas, foi no ano passado, deves 
saber disso porque saiu na comunicação social, foi no contexto da avaliação. Isso foi a 
votação e ele só teve quinze votos. Perdeu e pediu a demissão. Nisso teve algum bom 
senso e alguma dignidade em pedir a demissão. As coisas a partir daí diluíram-se muito 
mais. A gestão daquelas reuniões continua a ser muito difícil, mas nada do que era. 
Aquilo era mesmo um autêntico PREC, com constantes pontos de ordem à mesa, era 
um cansaço enorme! Aquilo era um cansaço muito grande 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
conflitualidade\O conselheiro saíu 
e o ambiente acalmou 

Delta 49 64 a propósito dos conflitos internos, houve, como sabe, aquele colega que se demitiu por 
causa da avaliação, isso é público. Isso, se calhar, deu uma grande visibilidade ao 
Conselho das Escolas. Houve ali algumas falhas no início do próprio presidente, mas 
ela é uma excelente pessoa, gerador de consensos, calma, sem procurar grandes 
protagonismos. Mas também acho que no conflito em torno da avaliação havia ali 
intenções políticas. Não quero ser ofensivo com o colega que se demitiu, mas acho que 
ele fez bem em se ir embora porque ele era anti-Conselho das Escolas e estar num 
órgão, sendo contra ele, não me parece uma boa solução. 
P.: Depois dessa fase, o ambiente acalmou? 
Sim, foi uma purgazinha. Percebeu-se, claramente, que havia ali gente que não era 
concordante, talvez por razões políticas. E por não concordarem com o Conselho das 
Escolas. Esses não deviam lá estar, é uma questão de identidade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 03 79 há uma questão ética, poderão desconfiar de nós, mas não somos nós que damos os 
documentos e os pomos no blogue. (...) Neste último documento, dois dias depois já 
estava no blogue do Paulo Guinote. Algum de nós manda coisas para lá. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 05 71 houve momentos em que foi muito aborrecido, porque as pessoas que lá estavam 
dentro do Conselho começaram a enviar mensagens para o exterior, e isso é mau, não 
é? Estamos numa reunião a tomar uma decisão e, portanto, a serem enviado para o 
exterior coisas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 06 66 ainda não tínhamos saído da reunião e na internet já estava o resultado da votação. (...) 
Não sei, havia jornalista à porta e alguém disse que foi alguém que estava com o ouvido 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1003 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

atento. Francamente, nunca cheguei a saber quem foi. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 14 86 houve a fuga de informação que na altura levei muito a sério, agora já não levo. 
P.: Mas continua a haver fuga de informação? 
Todos os dias, por amor de Deus. 
P.: E de que forma é que ela se expressa? 
Expressa-se da maneira mais curiosa; a fuga de informação é uma coisa muito 
subjetiva. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 14 87 quando estávamos a votar a questão da avaliação, estávamos a acabar de votar e já 
estávamos a aparecer nos blogues. Isto é uma questão que é impossível de controlar 
neste momento. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 14 88 Isso dos blogues fez, como a informação sai cá para fora atabalhoadamente, acabou 
por saírem incorreções. Eu, por exemplo, que votei contra a avaliação lá saiu o 
contrário, que eu tinha votado a favor e eu a partir desse dia levei duas semanas a ser 
chateado com telefonemas e etc. Corre-se esse risco, se a pessoa que mandou a 
informação cá para fora tivesse feito aquilo de uma forma calma e tranquila, saía a 
informação correta. Isto da fuga de informação é uma matéria muito interessante. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 14 89 Sobre esse grupo de trabalho da reorganização curricular, aconteceu uma coisa muito 
mais grave, aquilo era um mero ensaio (...) Era uma base de trabalho, nem sequer tinha 
fundamentação nenhuma. Houve alguém que disse que aquilo era um estudo 
comparado, mas não era estudo comparado nenhum; foi do nosso consenso e dos que 
ouvimos do nosso dia a dia que achámos que aquilo se enquadrava ali. É verdade que 
tinha uma base francófona muito forte porque havia três ou quatro colegas dessa linha, 
mas no interesse dos miúdos o objetivo era quebrar as transições de ciclo e 
acompanhar os miúdos melhor. Esse foi o único interesse que nós tivemos, mais 
nenhum. Trabalhámos na net uns com os outros e no dia em que o documento ia ser 
apresentado, nem era para ser aprovado, era só para ser apresentado, o documento 
aparece um dia antes no jornal. Foi muito grave. Depois as pessoas empolaram aquilo 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1004 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

muito, não havia necessidade de fazer disso uma crise, está cá fora, está cá fora, mas 
passou-se essa imagem. Essa é que é a imagem que o Conselho passa, tudo é muito 
complicado, tudo é muito sensível. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 14 90 a última coisa que aprovámos foi a reordenação da rede escolar, essa coisa dos 
agrupamentos. Aprovou-se, nós pedimos a suspensão, e eu disse: “Neste momento 
sinto-me à vontade para chegar a casa às onze e meia da noite e dizer aos meus 
colegas o que é que se passou.“ Ah, não pode, isso é fuga de informação” “Não me 
interessa nada disso, eu tenho pessoas que me elegeram e eu tenho responsabilidade 
para com elas, estou-vos a dizer que às onze horas faço isso.” “Então amanhã até às 
oito horas.”, pediram-me, "Muito bem, até às oito horas da manhã.” As pessoas têm o 
direito de saber, ficaram muito preocupadas, havia pessoas que tinham de organizar a 
sua vida e isso não era informação privilegiada, tinha de ser divulgada ali mesmo. Eu 
próprio defendi que o Conselho das Escolas devia emitir comunicados no final das 
reuniões, mas nunca foi uma coisa aceite. A questão das fugas de informação foi uma 
coisa que dividiu muito as pessoas e que criou muita confusão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 31 66 eu integrei um grupo de trabalho sobre reorganização curricular e ele saiu para fora sem 
nossa autorização e sem nosso conhecimento e não devia ter saído. 
P.: Isso acontece frequentemente? 
Acontece. Nós pensávamos que era uma determinada pessoa que pediu a demissão, 
mas deixou de estar essa pessoa e continuaram a sair as coisas. Alguma coisa se 
passou e eu que sou muito sigilosa disse nessa reunião que estava muito zangada 
porque, afinal, o sigilo não existe. 
P.: Portanto, o documento que saiu cá para fora é aquela vossa proposta de divide o 
sistema educativo em três níveis: um ensino primário, um ensino secundário e um 
ensino secundário superior. Verdade? 
Sim, é esse. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 34 63 o problema é o tal secretismo, que não é secretismo nenhum porque aparece logo tudo 
nos blogues. É algo que eu não percebo. A nós pedem-nos para não divulgar enquanto 
o parecer não chegar à senhora ministra, mandam-nos documentos que são 
confidenciais, que só falamos mesmo com o Conselho das Escolas, mas depois 
sabemos que dois minutos depois está no blogue não sei de aonde e com coisas que 
são confidenciais. Isso é um dos maus funcionamentos e depois ficamos mal para com 
os colegas que nos elegeram. 
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P.: Mas isso significa que há “submarinos”, digamos assim, infiltrados no Conselho das 
Escolas? 
Exatamente. Então como é que as pessoas sabem? Diga lá, coisas que nós discutimos, 
que vamos discutir e que, de repente, estão já nos blogues quando nós saímos do 
Conselho das Escolas. Como é que se sabe o que se passou dentro do Conselho das 
Escolas e que devia ser sigiloso? 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 41 64 eu acho que o órgão tem tido algumas debilidades, isso tem sido das situações mais 
trabalhadas e mais discutidas entre nós, dentro do próprio órgão, mas também em 
pequenos grupos que vamos trabalhando, tem sido, efetivamente, a questão da gestão 
de informação no órgão. É das situações que tem sido mais sensível, que é, por vezes a 
informação passa para fora antes que o próprio órgão já tenha assumido uma 
determinada posição. 
P.: Isso significa que há, passe a expressão, “submarinos infiltrados”?  
(gargalhadas) 
Eu não gosto de pensar em termos de “submarinos infiltrados”. Eu não gosto de pensar 
isso, porque ao fim ao cabo, poderia ser, se quisermos, uma tentativa de tomada de 
valor ou tentar adjetivar determinadas posições. O que eu acho é que existe por parte 
de alguns colegas alguma ânsia, cá está, por causa da liderança, alguma ânsia de 
afirmação do seu papel no órgão. Até que ponto eles podem ou não influênciar o órgão 
ou até que ponto a informação do órgão pode ser crucial no sentido da projeção da sua 
imagem para outras áreas, portanto, eu acho que é aí... 
P.: Significa que pode haver alguns colegas que fazem um favor para, para depois 
poderem recolher alguns frutos? Porque não se sabe quem é. Ou sabe-se? 
Pode haver aí alguma situação. Sim, eu acho que efetivamente que a situação pode 
passar aí. Eu acho que a situação está mais ou menos localizada. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 41 65 em relação à postura relativa à questão do modelo de avaliação exatamente da mesma 
maneira. Aí, nessa altura, houve uma falha, cá está a fuga de informação que foi muito 
complicado na altura de gerir, 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 41 66 o documento estava a atingir a sua formulação final e havia um colega que já o tinha 
metido num blogue. 
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interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 45 65 senti que em algumas situações, em termos de conselho das escolas, algumas coisas 
que mal acabavam de ser ditas ali, já estavam na comunicação social e portanto a partir 
de uma certa altura achei que… 
P.: Mas isso vinha da parte do ministério? 
Não, vinha da parte dos elementos do conselho das escolas e isso achei gravíssimo. Eu 
à bocado estava-lhe a falar do meu relacionamento com as pessoas do conselho 
diretivo aqui do distrito e, numa fase inicial, eu sentia-me muito mais à vontade em 
passar as informações do Conselho para as pessoas e ouvi-las, do que a partir do 
momento em que decidido um assunto que devia ficar naquele sítio, sem sair dali, mal 
nós saímos da reunião já a comunicação social tinha conhecimento dele. Aí comecei a 
ter algumas cautelas, mas garanto-lhe que não era o Ministério da Educação 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 48 53 a tutela foi apresentar muitas vezes documentos ao Conselho das Escolas que podia 
apresentá-los no telejornal, aliás às vezes até era em simultâneo, nós julgávamos que 
estávamos a receber um documento e ele já estava no telejornal. Houve uma 
manipulação grande dos blogues; os blogues dos professores têm dois anos. Vamos ver 
aquele episódio da votação da avaliação dos professores. O facto de estarmos a fazer 
uma votação que está, em simultâneo, nos blogues é grave. O facto de estarmos numa 
reunião, de ainda não termos votado e já estar o Mário Nogueira a dizer no telejornal a 
posição e os resultados da votação do conselho das Escolas e é ele que anuncia ao 
país aquilo que lhe interessa é manipulação. 
P.: Mas isso significa que há elementos dentro do Conselho das Escolas que fazem 
parte desse processo. 
Tem que haver. O facto de os documentos que temos lá dentro demorarem vinte e 
quatro horas a chegar à net, assinalados e comentados, é significativo. De o presidente 
dizer que “Vou ter de acabar de redigir o documento e vou-o apresentar à tutela dentro 
de vinte quatro horas. Após vinte e quatro horas podem divulgar”, e ele ainda não 
acabou de falar e o documento já está divulgado é, no mínimo, estranho. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 59 48 Uma coisa que eu acho que foi, o tempo terá ajudado a esquecer, mas foi muito 
marcante, foi uma fuga de informação quase simultaneamente com o ato de votar. 
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interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Quando se faz, há ali, começa ali a haver um cozinhado no ar e verifica-se que talvez 
não se quisesse avançar para a análise dessa proposta, mas lá se consegue. E aquilo 
já não me lembro, já não falo nisto há muito tempo, mas houve ali uma diferença de oito, 
nove votos, vários conselheiros contra o modelo e foi solicitada a sua suspensão 
imediata. Enquanto se estava neste apuro de coisas, terá não pode ter sido de outra 
maneira, terá havido alguém que, por via de um telemóvel, passou para fora a 
informação. E, ainda nós estávamos a acabar o plenário, não quero estar a defraudar 
fontes, mas ou a agência Lusa ou não sei quem estava já a dar a informação. Eu que 
estava lá dentro e que nunca alinhei com determinados princípios, o meu princípio foi a 
defesa da escola pública e personalidade, sempre foi, não sei se bem ou mal, sempre 
foi. Claro que ali, distanciando-me disto, não sei se outros colegas também viram, 
notou-se então que havia ocultamento de outros interesses, outros interesses de 
contrapoder, outros interesses que até se calhar se esqueceram da importância que 
deveria ter institucionalmente, apesar de ser consultivo, esse órgão, ao fazerem isso. O 
segundo momento também muito marcante foi, de facto, quando nesse plenário se 
assumiu que o senhor presidente deveria, isto também foi tornado público, conforme foi 
combinado na presença da senhora ministra, entregar-lhe a decisão, conforme tinha 
ficado aprovado em sede do plenário, e não há a entrega à senhora ministra no tempo 
que foi dito. Depois houve um conjunto de extrapolações, é evidente. Eu pessoalmente 
nunca percebi muito bem, apesar de ter interpelado o senhor presidente em sede 
própria sobre matéria, continua ainda para mim essa situação menos clara, embora hoje 
eu, não sei se estou a ser muito justo, tenda mais para dizer que entre uma relativa e 
curta inoperância dele houve foi uma grande capacidade estratégica do lado da tutela 
para criar situações em que não permitiam que aquilo pudesse avançar e chegar às 
mãos. A gente sabe como é que estas coisas funcionam, e lá voltamos ao paradigma da 
arte de saber fazer as coisas. Isso foi uma enormíssima rutura no Conselho das 
Escolas. Depois houve questões mais regionais, mas eu acho que as coisas estão a 
tender um bocadinho para melhorar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
fugas de informação 

Delta 60 57 No Conselho das Escolas tem havido muita fuga de informação. Repare que o Conselho 
tem sessenta pessoas que têm sessenta migo e estes sessenta têm mais sessenta 
amigos. Havia pessoas que à porta já estavam a dizer o que se tinha passado lá dentro. 
Aquilo funcionava um bocado como a Assembleia da República que antes de se 
tomarem as decisões já os média sabiam, funcionava um bocado assim. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\2. A relação\Há 
pessoas interessadas em destruir 
o órgão 

Delta 12 72 eu sou novo mas não sou tolo e sei que havia lá pessoas que levavam as mensagens 
do sindicato e queriam que o Conselho  as Escolas também fosse um rastilho de ataque 
às politicas do ministério (...) e de destruição das politicas educativas. Depois, também 
pessoas de forças partidárias porque as pessoas que estão ali são de vários quadrantes 
políticos e notava-se o enviar de recados externos de instituições que nada tinham a ver 
com a escola. Era tudo conversa ou de natureza partidária ou de natureza sindical. Essa 
contaminação que alguns queriam levar lá para dentro, levando mesmo à destruição do 
próprio órgão levou a que esse momento tenha sido mesmo crucial. Podia ter destruído 
o órgão e aos sindicatos interessava-lhes porque continuariam a ser eles a discutir, não 
só as questões laborais, mas também as de funcionamento da escola. Acho que até 
gostavam mais de continuar a discutir esses assuntos do que o da carreira docente, 
coisa que não fazem por ali. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\3. A postura 
negocial\É muito difícil obter 
consensos 

Delta 11 85 As pessoas quando vão levam atrás de si determinadas posições, sobretudo em época 
de eleições, contra ou a favor que podem ser conotadas politicamente. Aquilo que eu 
digo é que quando é necessário discutir um assunto qualquer e é necessário 
estabelecer consensos, o que se nota são as diferenças regionais, que podem ter por 
detrás questões políticas ou não, mas que são regionalismos. Portanto, é muito difícil 
obter consensos num órgão daqueles. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\3. A postura 
negocial\Há inflexibilidade 

Delta 18 63 Depois prendem-se com a vírgula, com discussões que está sempre contra o ministério 
e cada vez está pior. De não sei quê. Todos nós sabemos que não se pode ir para 
negociações com eu a dizer sim e o outro não, eu digo branco e o outro diz preto. Se 
assim for nunca chegamos a um acordo. 
P.: E isso acontece porquê? Será porque os Diretores estão habituados a mandar na 
sua escola? 
Aquilo que eu notava é isso. Há muito diretor que acha que pode fazer tudo e pintar a 
manta. É aquela coisa de que estávamos à bocado aqui a falar, que é sentirem que eu 
sou, posso, mando e quero. São aqueles poderozinhos, pequenitos, que pensam que 
ser Diretor de uma Escola significa ter muito nas mãos, tem muita gente a trabalhar para 
eles. Nota-se isso da maneira como falam, como põem as coisas: “Se me fizessem isso 
a mim. Eu faço e aconteço.” É uma coisa assustadora ouvi-los falar. Prontos, há ali 
muitos poderzinhos assim. Então os do Norte, eu vou-lhe dizer... No Centro já é menor, 
o Sul menor e  então Algarve, vou-lhe dizer... aquilo é mesmo pacífico. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\3. A postura 
negocial\Há pouca experiência de 
trabalho enquanto pares 

Delta 12 73 há pouco prática de trabalho conjunto, não havia esse hábito e essa capacidade. Depois 
há muita gente que não tem experiência de assembleias e é difícil começar a funcionar. 
Repare que nas escolas são diretores e ali estão entre pares e os colegas demoraram 
um bocado a fazer essa aprendizagem.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O presidente 

Delta 41 67 gostaria de deixar aqui registado o trabalho feito pelo presidente porque, no meio 
daqueles sessenta líderes, ter uma pessoa que permanentemente busca o consenso, 
uma pessoa equilibrada, razoável, que tem as suas falhas como todos nós temos falhas, 
mas que foi uma pessoa com uma postura excelente e com um trabalho excelente neste 
primeiro ano. Não é fácil e acho que o órgão beneficiou e acho que a imagem do 
presidente neste mandato vai marcar a imagem do próximo presidente do Conselho das 
Escolas. Eu vou lá estar para ver, mas não sei até que ponto será possível encontrar 
uma pessoa com aquela noção de equílibrio que o presidente efetivamente tem. Tive 
pena quando ele me transmitiu pessoalmente de que efetivamente não se candidatava. 
Tive pena porque acho que ele também, tanto ele como o Delta 4 e a Delta 2, qualquer 
um deles que estava ali naquela mesa são pessoas excecionais. Tive tenho muita pena 
porque perdemos ali três pessoas que na minha opinião eram muito refletidas e que 
com uma grande preocupação na busca do consenso. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\É um órgão difícil de 
liderar 

Delta 07 88 É um órgão muito difícil, muito difícil de liderar. Portanto, as minhas críticas vão para 
mim própria também. É um órgão difícil de liderar e, portanto, esta é uma dificuldade 
acrescida nesse caso para o presidente, que estava a liderar. É um órgão difícil também 
de ser liderado e que tem muitos custos para a administração pública porque estas 
constantes deslocações das pessoas do órgão ficam muito caras ao erário público. 
Haveria que ter sido feito um balanço deste órgão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\É um órgão difícil de 

Delta 60 58 acho que o Álvaro esteve mal nalgumas situações, disse-lhe isto várias vezes em 
privado, disse-lhe “Ó Álvaro, tens de ter algum cuidado”. Ele foi eleito e desempenhou 
um papel importantíssimo durante dois anos, difícil, muito difícil liderar sessenta 
pessoas com pensamentos diferentes, com políticas diferentes, partidos diferentes. 
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liderar 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\Há muita gente a 
querer atacar o presidente 

Delta 01 82 Vejo muitos movimentos a quererem também bater no Presidente do Conselho das 
Escolas, principalmente a malta do norte e o Presidente é do norte 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\O Presidente é pouco 
líder 

Delta 21 69 ma liderança pouco forte? 
É muito democrática mas pouco líder. 
P.: Quando diz pouco líder, quer dizer o quê? 
Acho que devia ter um papel mais importante na condução do funcionamento do órgão. 
Penso que não consegue mobilizar as pessoas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\O Presidente fez bem o 
seu papel 

Delta 06 67 Acho que o presidente fez o papel, contrariamente à opinião de outros, que se exigia a 
um presidente de um órgão que se quer afirmar e no qual, muitas vezes, há 
ambiguidades que nunca mais acabam. Eu acho que o presidente também foi muitas 
vezes ambíguo, teve de dizer alguns nins, mas se não o tivesse feito ia provocar muitos 
mais conflitos. Acho que ele foi político a gerir o órgão que assim acaba por cumprir a 
sua missão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\O Presidente fez bem o 
seu papel 

Delta 16 82 temos um presidente do Conselho das Escolas que é uma pessoa fantástica, em termos 
humanos. O grande problema dele é tentar sempre conciliar as partes e isso é muitas 
vezes mal interpretado porque vêm isso como fraquezas. Ele já foi acusado disso, já o 
ouvi ser acusado disso, cara a cara. É que as pessoas acham que dizer as verdades é 
ser frontal e ser mal-educado e arrogante. As pessoas confundem frontalidade com má 
educação. Há maneiras e maneiras de dizer as coisas. Eu detesto essa postura e às 
vezes tenho vontade de dizer: “Frontal, não, mal-educado”. O Álvaro é uma pessoa 
muito conciliadora que tem tentado sempre unir o que é difícil, que é: unir as pessoas 
dentro do próprio Conselho das Escolas porque há posturas muito diferentes e, 
sobretudo, com a tutela. Ele tenta mediar isto e às vezes nem sempre tem corrido bem.  
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\O Presidente fez bem o 
seu papel 

Delta 41 68 gostaria de deixar aqui registado o trabalho feito pelo presidente porque, no meio 
daqueles sessenta líderes, ter uma pessoa que permanentemente busca o consenso, 
uma pessoa equilibrada, razoável, que tem as suas falhas como todos nós temos falhas, 
mas que foi uma pessoa com uma postura excelente e com um trabalho excelente neste 
primeiro ano. Não é fácil e acho que o órgão beneficiou e acho que a imagem do 
presidente neste mandato vai marcar a imagem do próximo presidente do Conselho das 
Escolas. Eu vou lá estar para ver, mas não sei até que ponto será possível encontrar 
uma pessoa com aquela noção de equílibrio que o presidente efetivamente tem. Tive 
pena quando ele me transmitiu pessoalmente de que efetivamente não se candidatava. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\O Presidente não 
desempenhou bem o seu papel 

Delta 11 86 nós temos um bom presidente do ponto de vista pessoal, mas mau enquanto presidente 
do órgão. (...) Ele é uma pessoa ótima, não é isso que está em causa, mas em 
momentos chave, em que um órgão deste precisa de amadurecer, o caminho faz-se 
caminhando e é preciso marcar algum terreno e ele não foi capaz de o fazer quando era 
necessário separar o trigo do joio e de dizer que nós existimos, somos um órgão que 
apesar de ser consultivo do ministério, temos uma opinião própria e, como 
representantes de um conjunto de colegas, temos de a fazer chegar, Houve alguma 
inércia e fragilidade da parte dele na afirmação do órgão e isso foi mau para o Conselho 
das Escolas, descredibilizou-o. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\O Presidente tem sido 
conivente com o Ministério 

Delta 22 64 o Conselho das Escolas tem tido alguns problemas (...) com a conivência da nossa 
liderança interna que tem trabalhado, sobretudo, a reboque do ministério. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\4. O 
presidente\O Presidente tem sido 
conivente com o Ministério 

Delta 22 65 Quando fala em liderança interna, está-se a referir, concretamente, a quê? 
Ao senhor presidente do Conselho das escolas e à equipa de direção que ele tem, aos 
dois vice-presidentes. Acho que atuam, sobretudo, por pressão ministerial e num caso 
concreto já cederam às pressões ministeriais e não fizeram aquilo que lhes competia. 
Acho que há demasiada conivência entre a liderança do nosso órgão e o ministério. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\5. A ligação 
entre os conselheiros\A ligação é 
mais de ordem geográfica 

Delta 16 83 Há pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer porque ainda nunca falei 
com elas. Outros é bom dia, boa tarde, olá tudo bem, boa viagem quando nos 
despedimos. Claro que os daqui da cidade eu já conheço há muito tempo e há uma 
certa ligação geográfica 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\5. A ligação 
entre os conselheiros\A ligação é 
mais de ordem geográfica 

Delta 24 74 Aqui na minha zona funcionamos como grupo e comunicamos muito por mail, mas no 
plenário somos muitos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\5. A ligação 
entre os conselheiros\É um 
espaço de troca de opiniões 

Delta 16 84 um bom local é o Conselho das Escolas. Gosto muito de falar aí. Porque ? Porque 
apanho pessoas de todas as zonas do país; porque nós aqui à volta estamos muito 
enviesados a pensar no mesmo e gosto de falar com os colegas das várias zonas do 
país. O Conselho das Escolas é um bom espaço para trocar opiniões. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\Não há 
nenhuma estrutura de apoio ao 
órgão 

Delta 28 73 É um corpo muito heterogéneo de pessoas que se empenham muito no seu trabalho 
das escolas, que não têm apoio enquanto conselheiros. Nós não temos ninguém que 
nos faça uma pesquisa, temos de a fazer nós. Esta coisa de termos de fazer duas 
coisas ao mesmo tempo, em determinado momento é muito complicado, é muito 
voluntarioso. Não vale a pena ser voluntarioso, isso faz-se na gestão do dia a dia, na 
visão estrutural não. O Conselho das Escolas tem de ter uma visão estrutural e 
estruturante do ensino e da Educação. Não se pode ser voluntarioso, tem de se ser frio, 
tem de ser dar tempo ao tempo e ter metodologias de trabalho que conciliem o trabalho 
que se tem nas escolas com aquela função e isto não se compadece com convocar uma 
reunião de hoje para amanhã. Não vale a pena, não se vai fazer nada, não se consegue 
desenvolver uma metodologia de trabalho que seja agregadora. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.02. O ambiente 
interno\06.02.02.01 A dinâmica 
entre os diretores\Tem de 
funcionar de outra forma 

Delta 07 89 tem obrigatoriamente de funcionar de forma diferente 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Nós temos-nos 
pronunciado, não temos dado 
pareceres 

Delta 28 74 O Conselho tem-se limitado a pronunciar-se e, nalguns casos, a tomar alguma iniciativa, 
mas sempre a pronunciar-se, o que é uma coisa diferente de emitir um parecer. Um 
Conselho, que é um Conselho plural tem que nos seus pareceres, devia, ter a 
preocupação de incluir a vontade dominante e as outras vontades porque assim saber-
se-ia que sobre aquele assunto há uma visão polifacetada. A visão dominante é esta 
mas há estas e estas visões que não puderam ser incluídas aí mas que também foram 
apresentadas. 
P.: Ou seja, considerando tudo isso, essas possibilidades, nós damos este parecer. 
Sim, damos este parecer. Isso é que é enriquecedor porque quem recebe, se só receber 
um textito, por muito bem feito que seja, vê uma visão parcelar que, normalmente, ou é 
concordante ou discordante da que a senhora ministra tem. Isso não é enriquecedor. 
Isto não custa nada dizer, o difícil é fazer, mas se nos dermos ao trabalho de ver como 
funcionava o Conselho Nacional de Educação, que hoje é um ponto de referência, no 
seu princípio era um bocado assim. É uma coisa que foi feita a partir do zero, vai-se 
fazendo, sem ansiedade, às vezes com alguns conflitos de permeio, com algumas 
inabilidades, de alguma falta de reverência e de reverência a mais em alguns casos.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os nossos pareceres 
têm sido bem acolhidos 

Delta 16 85 Eu acho que a iniciativa foi um bocado para ser politicamente correta. Eu acho que 
faltava este tipo de interlocutor no processo. Eu pelo menos entendo o Conselho das 
Escolas como um interlocutor. E acho que a ministra pode não ter percebido muito bem, 
mas depois percebeu-o. Eu sinto que ela agora nos vê assim, sinto que os nosso 
pareceres têm sido ouvidos e que eles vertem para os normativos. Digo isto porque eu 
conheço a versão antes e conheço-a depois. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres que 
demos foram pouco utilizados 

Delta 01 83 ao longo destes quase três anos, nós vamos terminar o mandato agora, os pareceres 
que nos foram pedidos e aqueles que nós fizemos, mesmo sem nos serem pedidos, 
foram muito pouco utilizados. Eu dou como exemplo a avaliação: se eles tivessem 
seguido os nossos conselhos na altura, não tinham ido cento e quarenta mil pessoas 
para a rua, nem tinha dado o impacto que deu, só que nós não fomos ouvidos.  
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres que 
demos foram pouco utilizados 

Delta 01 84 a mesma coisa se tem passado com o lançamento do novo ano letivo; todos os anos a 
gente faz pareceres, dizemos como é que deve ser feito, mas outros valores se 
levantam e...(...) por isso mesmo é que eu já não quero saber daquilo para nada, já não 
me candidatei. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres que 
demos foram pouco utilizados 

Delta 01 85 a maior parte das vezes não nos ligavam muito aos nossos pareceres. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres que 
demos foram pouco utilizados 

Delta 18 64 se me disser assim: “Achas que naqueles três anos em que lá estiveste, contribuíste 
com muito para a melhoria do ensino ou das condições?” Se calhar não. Porque não 
houve tempo. De facto foi um período muito complicado, como eu digo, as discussões 
foram praticamente à volta da avaliação e, mesmo assim, muito pouco poder de 
discussão, porque as coisas eram muito em cima da hora. Depois, lá está, havia gente 
ou era 8 ou era 80 e não se conseguia encontrar uma situação de equilíbrio. E pronto, 
por isso se calhar em termos assim substanciais que a gente possa dizer: “Olha, 
melhoraste isto ou aquilo.” Não quer dizer que não houvesse um ponto ou outro que a 
gente não modificou, mas em termos substanciais em que a gente diz que fez muito, se 
calhar não conseguimos grande coisa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres que 
demos foram pouco utilizados 

Delta 27 66 eu estou há dois anos no Conselho das Escolas e a única coisa em que demos um 
parecer, e que foi aceite, foi este das horas dos coordenadores e do número de adjuntos 
do diretor. Aí ele foi completamente fértil, até com os Açores, agora. Antes, demos 
pareceres mas nunca foi implementado algum parecer nosso. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres que 
demos foram pouco utilizados 

Delta 42 53 as nossas contribuições... Para a avaliação de desempenho dos professores 
contribuímos pouco ou nada, para o 75 contribuímos alguma coisa; por exemplo, o 
mandato de quatro anos é uma proposta nossa, a constituição do órgão de gestão e os 
critérios para a sua constituição é uma proposta nossa; os professores poderem ser 
presidentes da Assembleia, aliás do Conselho Geral, é também, claramente, uma 
proposta nossa... E mais umas quantas questões que agora não me recordo. Ah, outra, 
uma que não sei se foi só minha mas, tanto quanto me recordo fui a única pessoa a 
bater-me por isso: estava prevista uma distinção hierárquica clara, não só em termos de 
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hierarquia, mas também em termos de vencimentos, entre o subdiretor e os adjuntos e 
eu bati-me contra isso. Aliás, não concordo com a existência do subdiretor, pois acho 
que é desnecessário cavar essa diferença. Já havia a possibilidade de um vice-
presidente substituir o presidente nos seus impedimentos e aliás era designado, por 
exemplo, para o conselho administrativo... não havia essa necessidade. No resto é tudo 
igual. Mas a primeira versão do 75 ia mais longe: o subdiretor era hierarquicamente 
superior aos adjuntos e alguns conselheiros queriam cavar essa diferença dando mais 
gratificação ao subdiretor. Acabou por haver uma diferença, ou seja, eles estão 
equiparados, mas o subdiretor pode não ter componente letiva. Apesar de tudo não 
consegui. Mas pronto, têm a mesma gratificação, valem o mesmo, pode ser um adjunto 
do diretor a ser membro do Conselho Administrativo e estão equiparados em tudo o 
resto. Isto também foi uma contribuição nossa e, em particular, minha. De resto, para o 
diploma dos assessores contribuímos qualquer coisa, para a avaliação simplificada 
demos algumas sugestões mas foi um pouco alinhado com o que veio das várias parte 
e, portanto, acabou por estar diluído. Acima de tudo, sentimos que contribuímos para 
legitimar a senhora ministra. Ela diz: “Ouvi o Conselho das Escolas” e ela fica mais 
calma, mais legitimada. Ela ouviu mas... 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres que 
demos foram pouco utilizados 

Delta 55 69 O Alexandre Ventura também já foi uma ou outra vez, mas o da Mata vai ao Conselho 
das Escolas tratar de questões complicadas, ao nível de direções, dos assessores, dos 
adjuntos, de questões de horas, etc. Ele ouve o Conselho, o Conselho é completamente 
contra a proposta que a tutela leva e depois sai essa lei e tudo o que nós dissemos não 
serviu para nada. Isto com uma agravante: é que a lei diz “ouvido o Conselho das 
Escolas”, ou seja, não há o cuidado de dizer que foi ouvido o Conselho das Escolas que 
se manifestou totalmente contra. O que é que coloca? Coloca os representantes do 
Conselho das Escolas como corresponsáveis de uma coisa que eles não concordam e 
que ninguém nas escolas concorda. Os Diretores das escolas que são representados 
por nós, sentem: “Aqueles? O que é que estão lá a fazer?” 
P.: O que é que o Conselho das Escolas faz  para não marcar essa posição e para 
tentar separa as águas?   
É isso que o Conselho das Escolas ainda não encontrou, um mecanismo de emitir um 
parecer, formal, e dizer assim: “Está aqui o nosso parecer.” Nós não dizemos o que 
pensamos, a secretário de estado quando ele vai lá, nós emitimos uma coisa escrita, 
que vai para a tutela. A partir do momento em que vai para a tutela devia passar para a 
página do Conselho das Escolas, por exemplo, e as pessoas podem consultar os 
nossos pareceres ou então o documento é publicado ou divulgado publicamente. A 
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tutela não nos quis ouvir, como os sindicatos são ouvidos e dizem: “Não nos ouviram 
ouvir, não concordámos com eles porque eles pensam assim e nós pensamos assado. 
Eles têm o direito de pensar de outra forma, nós somos um órgão consultivo, não 
significa que a tutela vá aplica o que nós pensamos, ouvem-nos, devem ouvir outras 
pessoas, outros grupos, e depois decidem, têm esse poder. Agora nós, como Conselho 
das Escolas, que representamos pessoas, devemos dizer: “Nós fomos ouvidos, mas 
dissemos isto.” 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres são 
pedidos com pouca antecedência 

Delta 09 104 Tenho ouvido que vos pedem os pareceres com pouco tempo de antecedência. É 
verdade? 
Isso é, tem sido habitual. Por exemplo, o documento da avaliação dos professores foi-
nos distribuído e marcada uma reunião, mas depois, dois dias antes da reunião veio um 
outro documento totalmente diferente para se analisar e não houve muito tempo para se 
conversar com os colegas.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres são 
pedidos com pouca antecedência 

Delta 10 81 se nós já definimos objetivos, se já vamos com sete meses do processo de avaliação do 
CIADAP atrasado e, em vez de sete passa a oito e meio? Até porque o que nos pedem 
não é nada para fazer, já está feito. Quando me fazem uma avaliação curricular, quando 
me perguntam que projetos que fiz na escola e podem ser valorizados, que formações 
fiz e podem ser valorizadas. O ano está no fim, portanto daqui até setembro não vou 
fazer nada que possa valorizar a minha avaliação. Tanto faz que seja agora como 
depois. E quando se sente assim um grupo de pessoas muito homogéneo a dizer que 
tem de ser hoje, essa coisas não acontecem por acaso. Depois quando nós dizemos: 
“Então não é legítimo que possamos levar o documento à discussão dos nossos 
colegas?” “Não, eu estou aqui em representação deles, eles legitimaram-me.” É 
verdade, mas em determinados momentos nós não dissemos isso. Devíamos era ter 
dito que não nos íamos pronunciar e o documento ia para trás. Ainda não temos 
maturidade para aquilo, mas é um caminho que se vai percorrendo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\0. Os pareceres são 
pedidos com pouca antecedência 

Delta 28 75 Nós temos tido no Conselho a preocupação de fazer aquilo que fazemos na escola: vem 
uma coisa e a gente responde logo, chega um email e a gente responde logo. Não pode 
ser, tem de haver mais maturação. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 03 80 no Conselho das Escolas, eu era daquelas que, que dizia muitas vezes aos meus 
colegas: “Vocês estão a enganar a senhora ministra. Vocês estão a dizer à senhora 
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interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

ministra que nas escolas está tudo bem e que há condições para o modelo andar para a 
frente e isso não é verdade.” Nós, os daqui da nossa zona, ainda ontem fomos todos 
almoçar e somos todos amigos apesar das divergências que temos sobre alguns 
aspetos. Nós (...) às vezes até nos interrogamos como é que o restaurante ainda não 
nos pôs pela porta fora porque discutimos muito. Alguns de nós continuam a dizer, 
ainda hoje me interrogo como era possível, que era tudo normal nas escolas deles, mas 
a verdade é que depois, e eu fui às manifestações a Lisboa, eu encontrava lá os 
professores dessas escolas todas. Mas diziam que estava a correr tudo bem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 05 72 quando foi esta questão da avaliação, reunimo-nos no para fazer os documentos, os 
instrumentos de registo. Não quer dizer que todas as escolas tivessem aqueles 
instrumentos de registo, mas o facto de eu dividir tarefas com estes colegas de 
diferentes escolas, permitiu enriquecer. Às vezes nós olhamos para aquilo e dizemos: “É 
pá, como é que nós vamos trabalhar este item? Que indicadores é que vamos pôr?” e 
ao trabalhar uns com os outros, chegámos a determinadas conclusões e fizemos isso. 
Isto mesmo durante aquele momento quente da avaliação 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 06 68 no dia em que foi aprovado que se rejeitava o modelo de avaliação, também foi 
aprovada outra proposta que dizia que seria proposto outro modelo num prazo curto… 
de quinze dias. A posição do Conselho não foi simplesmente a de rejeitar liminarmente 
e isso fazia a diferença toda 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 13 121 Eu via mais vezes a ministra lá no Conselho das Escolas e como eu outros colegas 
doutras escolas, e também íamos tentando não transmitir as coisas da forma como 
muitas vezes as ouvíamos ou conforme se liam cruamente, sem serem explicadas 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 14 91 No Conselho das Escolas a questão era diferente porque as nossas propostas nunca 
foram ouvidas, essa é que é a verdade, não há uma única medida, uma única proposta 
nossa que tenha sido aceite. Eu não consigo identificar uma única e tive a oportunidade 
de dizer isso à ministra anterior e agora ao senhor secretário de estado que isso nunca 
aconteceu. Portanto, as propostas que nós fazíamos, das mais variadas, nunca 
aconteceram; quando vinham mais tarde a ser aceites, meses depois, já não tinham 
validade. Estou a lembrar-me da avaliação de professores. Nós propusemos que se 
suspendesse na altura e que se fizessem alguma situações piloto para se pode afinar e 
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tínhamos dado a volta àquilo naquele momento; foi um momento muito difícil, quase 
igual ao verão quente. Tinha-se conseguido resolver aquilo e não tinha dado nisto que 
deu agora, isto é pior ainda. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 14 92 Como é que viveu esse processo da avaliação de professores? 
Dentro do Conselho das Escolas? 
P.: No Conselho das Escolas e aqui no seu Agrupamento. 
Aqui foi muito pacífico. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 14 93 No Conselho das Escolas é muito engraçado contar porque isto depois fica documento. 
No Conselho das Escolas nós organizámo-nos por subcomissões regionais e naquela 
altura e naquela altura, na secção sul da qual fazia parte o Dr. Mário Pereira, que é 
agora diretor geral de recursos humanos, ele era uma pessoa com muita experiência, 
muito razoável, com muito bom senso. Ele falava nessa altura que era importante nós 
termos formação sobre isto porque ninguém sabia do que estava a falar e era verdade. 
Uma das colegas diz: “O meu marido é sociólogo, trabalha na universidade e era capaz 
de lhe pedir para nos dar uma explicação sobre isto.” As coisas arranjaram-se e fomos 
nas férias do Carnaval para Évora, salvo o erro dois dias, em que tivemos uma conversa 
com este colega. Nunca me esqueci de uma coisa que ele disse lá, da avaliação sobre o 
ponto de vista das ciências sociais, da sociologia e até da própria gestão empresarial; 
ele dizia que uma avaliação nunca se pode fazer se entre o avaliado e avaliador não há 
conforto, se não estamos confortáveis os dois. Este foi sempre um princípio que me 
norteou, foi das coisas que me ficaram dali, é um excelente princípio. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 19 83 o Conselho das Escolas alertou a equipa ministerial que fez reuniões connosco sobre 
algumas fragilidades que nós já percebíamos naquele modelo de avaliação. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 22 66 estou contra o modelo de avaliação num tempo pré-Natal. Em setembro de 2007 estava 
em discussão pública o projeto que havia, depois, de dar origem à lei e eu tive o prazer 
de dizer, presencialmente, à senhora ministra que entendi, contrariamente àquilo que foi 
aprovado pela maioria do Conselho das Escola, ou seja, que o modelo, como ficou em 
ata, apresentava dificuldades e constrangimentos, são palavras que nunca mais vou 
esquecer, disse à senhora ministra que o modelo tinha, para mim, impossibilidades e 
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impedimentos. Aliás fiz uma declaração de voto de vencido que ficou registada na ata. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 22 67 quem tiver o cuidado de ver os registos do Conselho das Escolas, para plano anual de 
atividades a proposta que vinha da mesa, do senhor presidente e dos vice-presidentes, 
não tinha qualquer referência à avaliação, o que é incompreensível porque é um dos 
processos mais complicados e que tem levantado maior contestação celeuma e crises 
por esse pais fora. O Plano Anual de atividades passou a incluir uma comissão de 
acompanhamento da avaliação por minha proposta. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 24 75 2007, alertou a equipa ministerial, com assertividade, que não era possível fazer-se uma 
coisa destas, a avaliação de desempenho dos professores, se não fosse a título 
experimental num X número de escolas, para depois se generalizar. Essa justiça tem de 
nos ser feita. Depois aquilo embrulhou e a partir da altura que embrulhou nós também 
fomos embrulhados, se quiser, porque também fomos colados a esta imagem de que 
deixámos passar isto e aquilo. Não é verdade, nós em tempos alertámos a equipa 
ministerial do que podia acontecer.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 29 75 ela reuniu-se muitas vezes, ela conseguiu transmitir-nos o que queria e conseguiu-nos 
convencer da necessidade da avaliação, não é? E portanto, a mensagem passou e eu, 
como tal, fui adepta, e sou, da avaliação.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 30 62 fui uma das pessoas que votei a favor da suspensão, não de acabar com este modelo, 
não é isso que está em causa porque eu considero que este modelo é um modelo que é 
possível implementar, mas é preciso dar tempo. Sim, porque para trabalhar com este 
tipo de avaliação é preciso as escolas estarem preparadas e definirem metas no projeto 
educativo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 30 63 Nós somos um órgão consultivo e nós fomos sempre muito claros, mesmo nesta 
questão da avaliação, está nas atas. Fomos claríssimos, só que eles aí tinham uma 
agenda política e não quiseram aceitar algumas das nossas sugestões e, se calhar, se 
as têm aceite esta situação da avaliação tinha sido trabalhada de outra maneira. Agora 
estávamos todos calmos e estávamos a avançar para um processo em que íamos 
conquistar todos e neste momento temos os professores todos contra o processo de 
avaliação e quando se houve falar de avaliação é uma alergia total. É o que se ganhou 
com isto, sem necessidade nenhuma. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 37 49 Foi o grande conflito e porque as pessoas começaram a tomar posições mais de acordo 
com as suas ideologias políticas, embora de uma forma bastante disfarçada, do que 
propriamente com independência. Também houve trinta contra o sistema, que pediam a 
suspensão imediata da avaliação e vinte e oito ou vinte e sete, já não me lembro a 
favor. O Conselho estava completamente dividido, embora nós não sejamos um órgão 
legislativo. Mas, ultimamente, alguns colegas, a gente já lhe colocou um rótulo e diz 
que, nitidamente, é da administração, ou do aparelho partidário do partido tal ou de um 
sindicato. Mas a grande maioria dos colega que estão lá continuam a querer manter a 
sua independência. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 37 50 Esse conflito em torno da avaliação, eu sei que levou à demissão de um conselheiro, é 
público, deixou marcas no interior do Conselho? 
Não. Isso foi mais um ato de coerência do próprio, até porque gostávamos que ele 
continuasse. Era uma pessoa que fazia uma crítica, às vezes bastante contundente 
sobre várias coisas, mas era um indivíduo bastante coerente com o seu pensamento, se 
pensava assim ele atuava. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 38 51 A questão da avaliação dos professores foi uma delas e, sobretudo o facto de não ter 
havido um comportamento muito claro por parte do presidente, relativamente a decisões 
do plenário e, até, alguma mentira por parte da tutela dizendo que desconhecia essas 
posições. Houve situações de muito conflito que, inclusivamente, levaram à 
apresentação de uma moção de censura ao presidente que não foi votada 
favoravelmente por ter sido extemporânea, porque se tem sido apresentada no 
momento oportuno o presidente tinha ido, provavelmente à vida. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 40 37 Durante muito tempo houve ali um conjunto de ideias que não eram conciliáveis, 
independentemente da matéria, e o caso mais paradigmático era o da avaliação. Havia 
ali uma linha clara, dominante, de alinhamento com o modelo de avaliação e, em 
simultâneo com o crescimento da contestação ao modelo, as pessoas sentem-se 
pressionadas. Algumas sentiriam o seu lugar em causa e veem-se obrigados a colocar-
se do lado dos professores e houve aquela célebre votação que conhece. Foi uma 
surpresa porque a primeira votação tinha tido uma expressão muito reduzida e, nem no 
próprio debate, nem enquanto a ministra lá esteve, nada fazia prever aquele desfecho. 
A partir daí houve uma divisão muito profunda, uma ferida que nunca ficou sarada. 
P.: Que leva, inclusivamente à demissão de um conselheiro. 
Sim, do Z, porque sentia que o presidente não estava a desempenhar o seu papel como 
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representante do Conselho, que tomava uma série de iniciativas. Por sua própria 
responsabilidade, em nome do Conselho e isso não caiu bem a alguns dos 
conselheiros. Depois daquela trapalhada da avaliação ou da comunicação da decisão, 
fez com que o Eduardo propusesse a destituição do presidente. Como ele não foi 
destituído, ele demitiu-se. Curiosamente, a história tem destas coisas, foi o Z a propor o 
Álvaro para presidente. A partir do momento em que há esta situação, começa a haver 
uma desconfiança da tutela em relação ao Conselho das Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 40 38 Depois da primeira manifestação, tivemos uma reunião, passados uns dias, em que a 
ministra esteve uma hora a culpar-nos diretamente do facto da manifestação ter tido 
tanta gente. 
P.: Então aí sentiu-se pressionado. 
Mais do que nunca. A partir daí houve desconfianças durante um determinado tempo. 
As propostas do Conselho não eram atendidas, até que nos últimos tempos acontece o 
contrário, tudo o que o Conselho propõe é aceite e até propostas que foram vencidas 
aparecem, como foi no caso dos dois diplomas sobre os adjuntos e as reduções. Aí 
ficaram no normativo propostas rejeitadas no plenário do Conselho, mas que foram 
recuperadas pela tutela. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 44 58 eu dei a cara até ao fim e passado um aninho, estava tudo sereno. Depois a avaliação é 
que estragou tudo, ia estragando tudo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 48 54 estamos todos em defesa de uma avaliação de professores, porque até o relatório da 
OCDE diz que é consensual a avaliação de professores, mas fomos incapazes de 
discutir o modelo. Repare que até o conselho das escolas andou a discutir grelhas. Isso 
foi extremamente problemático, com situações ambíguas porque antes de se tomar uma 
posição é preciso definir conceitos. Houve ali situações de alguma ambiguidade, de 
algum stress 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 51 52 Houve uma fase de compromisso com o Conselho das Escolas sobre a avaliação com a 
ministra, que foi completamente gorado naquele memorando que estabeleceu com os 
sindicatos. Eu acho que magoado não é o termo, porque já não temos perfil para ficar 
assim, mas que marcou de alguma forma negativamente o relacionamento, isso 
marcou, foi uma descrença. Para que é que nós estamos aqui, para que nos 
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envolvemos, a gastar a nossa energia, quando depois nós tentamos estabilizar as 
escolas e não fazem? Eu acho que o grande erro desse governo foi a pressa. As ruturas 
são importantes, a verdade é que há coisas que só com ruturas é que se conseguem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação de 
desempenho dos professores 

Delta 60 59 a avaliação. Houve uma coisas demasiado complicada, mas era assim. A senhora, em 
determinada altura, na minha opinião, fez alguns erros, perdeu os professores. Perdeu 
porque quis perder, porque se levasse os conselhos do Conselho das Escolas, o que 
nós propusemos: a avaliação de quatro em quatro anos, propusemos, em primeira 
instância, que os primeiros dois anos fossem uma experiência, que a escola fizesse 
uma experiência voluntária para testar os procedimentos. Era o mais lógico, ela rejeitou, 
não há testes para ninguém; depois deu o descalabro que deu. Este Ministério da 
Educação, na minha opinião, tenho muito respeito pela senhora ministra, que está 
acima de mim, é a minha ministra. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A avaliação dos 
diretores 

Delta 11 87 no Conselho das Escolas estivemos a discutir os critérios para nos avaliarmos a nós 
próprios e há pessoal que diz que a experiência tem de ter X por cento e atribua à 
formação um peso menor. Eu acho que não, é a própria experiência que me diz que 
hoje em dia, sem formação a gente não vai lá.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A gestão das escolas - 
75-2008 

Delta 11 88 onde tivemos mais sucesso do ponto de vista da nossa intervenção foi a discussão do 
75 e da questão da autonomia. O novo regime de autonomia e gestão das escolas foi o 
mais importante. Houve uma discussão muito produtiva e importante. De resto, eu acho 
que foram coisas com menos importância, quanto é o diretor e os adjuntos devem 
ganhar de suplemento, coisas que até não deviam ser discutidas por nós. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 
escolar 

Delta 01 86 o que fizémos foi aprovar uma moção a dizer que os Mega Agrupamentos são uma 
parvoíce, que estão feridos de ilegalidade porque o decreto-lei que criou o Conselho das 
Escolas, diz que o Conselho das Escolas deve obrigatoriamente ser ouvido quando há 
reorganização da rede escolar, quando há mudanças na rede escolar, e nós não fomos 
ouvidos para coisa nenhuma. E a reorganização já esta implementada, nem nós fomos 
ouvidos, nem saiu a portaria e, no entanto, os Diretores Regionais já trataram de tudo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 

Delta 01 87 esta última questão dos Mega Agrupamentos, é uma questão, até está na lei que nós 
temos que dar um parecer e ninguém nos ouviu nem achou para nada. E agora é que 
criam a portaria, esta análise deste projeto portaria já era para ter sido feita há quinze 
dias e foi sempre adiado. E, agora, o Presidente achou que não devia ser adiado e acho 
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escolar que forçou um bocado para ver se aquilo chegava mesmo na 6.ª feira. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 
escolar 

Delta 01 88 Nem sequer estava previsto o Secretário de Estado lá ir, ele é que apareceu lá, talvez 
para se justificar. Mas ele não conseguiu justificar coisa nenhuma, ele não nos 
conseguiu dizer porque é que o projeto portaria não tinha lá chegado e muito menos 
conseguiu justificar porque é que as DRE’s já estão a trabalhar nisto há que tempos. 
Sem o Conselho de Escolas ser ouvido, e sem haver um documento legal, que suporte 
há para pôr isto em funcionamento? Como é que já se estão a nomear comissões 
administrativas provisórias?  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 
escolar 

Delta 07 90 não tem sido minimamente respeitado pela administração central, porque está lá e ele 
deve ser consultado. Não tem poder deliberativo mas tem um poder consultivo, 
obrigatório. E, portanto, pelo menos esse é um direito que lhe assiste e, por exemplo, 
nesta questão da constituição dos Mega Agrupamentos, o Conselho de Escolas nem 
sequer foi ouvido. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 
escolar 

Delta 07 91 esta questão dos Mega Agrupamentos, se tivesse sido consultado, competiria ao 
Conselho de Escolas (...) alertar o Ministério da Educação, antecipar-se a todos estes 
problemas que vieram a ocorrer. E, portanto, não deve de forma alguma agir como um 
órgão que legitima, mas ao contrário. Olhem meus amigos, atenção... 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 
escolar 

Delta 14 94 Nesta questão dos mega agrupamentos eu disse-lhe: “Senhor secretário de estado, 
quando o ministro Teixeira dos Santos disse que é preciso poupar, se o senhor tivesse 
vindo aqui dizer que tinha de poupar X e perguntar o que é que nós lhe propúnhamos, 
de certeza que levava aqui umas trinta ideias, era muito simples.” E disse-lhe: “Eu dou-
lhe já uma: tire-me um assessor, tire-me um adjunto, eu estou disposto, a bem da 
nação, a deixar um de fora durante um ou dois anos, isso não tem problema nenhum 
para mim e ganhava muito mais dinheiro, em custo-benefício do que vai ter agora.” Vai 
ter um prejuízo enorme porque as pessoas vão entrar com processos em tribunal, não 
havendo quadros de agrupamento as pessoas vão querer ganhar ajudas de custo, há 
um suporte legal que não existe. Esta coisa dos mega agrupamentos foi a maior 
barbaridade que se fez na Educação e o senhor secretário de estado já percebeu que 
tem ali um problema. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 14 95 no Conselho das Escolas na semana passada, faz hoje oito dias, nós íamos conversar 
com o senhor secretário de estado sobre os mega agrupamentos, houve um indivíduo 
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interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 
escolar 

que apresentou um projeto muito interessante, em que ele propunha um diretor escolar 
concelhio, nomeado pelo senhor presidente da Câmara e que cada escola fica com um 
diretor só pedagógico. Isto é, um indivíduo só num topo, na Câmara, que trata de toda a 
parte administrativa e financeira e, depois, uma pessoa em cada escola como diretor 
pedagógico; uma coisa maquiavélica que eu nunca tinha visto na minha vida. Houve 
troça, houve risos, houve tudo e eu fiquei muito preocupado; como é que alguém 
consegue pensar coisas destas, faz-me muita confusão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 
escolar 

Delta 41 69 a situação como esta questão dos mega agrupamentos, aliás em que nós produzimos 
um documento por unanimidade. Por unanimidade, o que é raro. 
P.: O Concelho das Escolas devia ter sido ouvido. 
Exatamente. Repare, que é raro uma situação em que há um documento produzido por 
unanimidade. Quer dizer, quando a tutela diz “É um órgão a valorizar e nós gostariamos 
de os ouvir e são imprescindíveis.” e depois no único assunto em que obrigatoriamente 
nós devemos ser ouvidos, damo-nos conta com uma resolução do Conselho de 
Ministros com uma série de princípios... Ninguém nos consultou previamente sobre 
aqueles princípios, se concordavamos ou não. Vemos depois os movimentos das 
Direções Regionais a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios, a trabalhar 
com Municípios independentemente, de trabalhar diretamente com diretores, sem que o 
Conselho das Escolas estivesse minimamente envolvido. Portanto, o processo partiu 
das Direções Regionais, obviamente, com a indicação da tutela. Nós fomos apanhados 
no meio daquilo e tínhamos que tomar uma posição e a nossa posição não podia ser 
outra, não é? Porque, achamos, cá está, achamos que compete-nos a nós também 
indicar ao Ministério, quer ele goste ou não goste, aquilo que efetivamente são 
procedimentos, tal como o fizémos 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\A reordenação da rede 
escolar 

Delta 44 59 numa questão que é extremamente importante, que é esta questão da reorganização da 
rede escolar, nós fomos nitidamente ultrapassados e desconsiderados. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Agora não se faz nada 

Delta 05 73 agora não se faz nada. Ao ponto de, repare, por exemplo, convocaram-nos para discutir 
esta portaria da extinção dos Agrupamentos e o senhor secretário de estado, no dia em 
que era para levar a portaria, que convoca pessoas que percorrem seiscentos 
quilómetros do país, chegou lá e não tinha portaria nenhuma... Há qualquer coisa que 
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(Isabel Alçada) se passa aqui (..) entretanto, começa-se aquelas discussões que não se leva a lado 
nenhum, não é verdade? “Então o que é que estamos aqui a fazer? Então nós viemos 
para tomar conhecimento duma portaria, que afinal não conhecemos?” E a portaria 
continua sem sair, não é? Apesar de as comissões, já estarem nomeadas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Agora os documentos 
que recebemos têm a indicação de 
confidencial (Isabel Alçada) 

Delta 09 105 Agora também chegou a moda de vir tudo com a indicação de “confidencial” porque 
começou tudo a ser colocado nos blogues e então pedem-nos para não enviar para 
ninguém. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Há alguma 
incapacidade na elaboração 

Delta 48 55 Do que o Conselho das Escolas produz, dos pareceres publicados até ao momento; nós 
até o que era um parecer nós discutimos, nem isso era consensual: o que era um 
parecer, o que era uma recomendação, conceitos que tiveram de ser interiorizados. 
Apareceram ali experiências muito diferentes 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Há alguma 
incapacidade na elaboração 

Delta 55 70 houve muitas situações em que o Conselho foi ouvido. O Conselho nunca conseguiu 
encontrar um mecanismo eficaz de elaboração de pareceres, por inabilidade, por 
incapacidade de pôr em prática, Não havia experiência, estávamos a começar e não 
sabíamos muito bem como havíamos de nos organizar. Não encontramos um método e 
ainda hoje não foi encontrado. Vamos fazer amanhã uma reunião par ver se 
conseguimos olhar para nós próprios e encontramos. Depois. paralelamente a isso, há 
uma incapacidade de encontrar a forma de chegar a bons pareceres. Havia por parte da 
tutela, numa altura inicial, algum respeito, ou seja, nós temos aqui um documento para 
analisar, ele vai para o Conselho das Escolas para analisar; o Conselho das Escolas vai 
analisar e emitir um parecer e depois a tutela analisava e implementava ou não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Pronunciamo-nos sobre 
o que nos pedem 

Delta 02 107 Nós, supostamente, pronunciamo-nos sobre aquilo que a tutela nos pergunta, não é?  E, 
portanto, houve ali, havia ali umas agendas... Isto é sempre o problema da agenda 
política cruzada com outras coisas, não é? E eu acho que o primeiro ano de 
funcionamento do Conselho foi muito hipotecado por isto. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 41 70 estão ali dezenas e dezenas de experiência, de anos de experiência de gestão. Todas 
essas pessoas com posições que às vezes não são as mesmas, mas que todas elas 
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interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Pronunciamo-nos sobre 
o que nos pedem 

são igualmente válidas para reflexão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Pronunciamo-nos sobre 
o que nos pedem 

Delta 56 67 Aquilo é uma analogia ao conselho de reitores. A ideia com que inicialmente o modelo 
foi implementado, eu acho que é muito interessante. No fundo, quando me convidaram 
para fazer parte de uma lista, eu naturalmente que aceitei, porque aquilo que me 
propuseram foi assim: “Vais ter a possibilidade de participar, junto da tutela, dando 
conhecimento de quais são os constrangimentos que temos no terreno, ao nível da 
agilização de todas essas políticas, essas situações, essas rotinas e, no fundo, tentar 
criar situações de melhoria com essas achegas”. Eu aceitei, a nossa lista foi a mais 
votada. Depois fui para o terreno e, ao fim de três anos, porque é que não aceitei voltar 
a integrar a lista? 
P.: Não se recandidatou, portanto. 
Não me recandidatei, nem é recandidatar-me, eu disse-lhes que: “Está na hora de eu 
vos dizer que eu não tenho a intenção de continuar.” Eles fizeram exatamente a mesma 
coisa. Eles sentiram os mesmos fundamentos que eu senti. Por um lado, visto por 
dentro, percebi que havia lá muitos conselheiros que iam para lá com intenções de fazer 
oposição ao governo, o que não é o local próprio porque, naturalmente. Quem quer 
fazer isso, vai à Assembleia da República e vai para lá fazer oposição e contestação 
das políticas educativas e outras. Aquilo criava um desgaste brutal e criava realmente 
grandes conflitos e emperrava o trabalho. Por outro lado, também, e talvez decorrente 
dessa situação, em que uma pessoa... Pronto, por exemplo, um diploma qualquer em 
que vinha um anteprojeto ou uma proposta de projeto para nós analisarmos, nós 
reuníamos, analisávamos individualmente, reuníamos em comissões, dávamos 
propostas de alteração onde estavam os pontos que achávamos que deviam mudar. 
Depois aquilo ia, era entregue aos secretários de estado ou diretamente no gabinete da 
senhora ministra e o que é que acontecia? Imagine, oito ou nove pontos ou dez pontos 
que nós tínhamos proposto para alteração, eram alterados dois ou três dos menos 
relevantes e depois no diploma saía: “Ouvido o Conselho das Escolas, o governo e as 
associações sindicais, o governo determina” tal e tal. Imagine o impacto público, ao 
nível dos nossos colegas, os que nos elegeram, que diziam logo: “Então, mas o que é 
que vocês estão lá a fazer? Então vocês aprovaram isto e isto?” 
P.: Ou seja, eles interpretavam que o Conselho das Escolas concordava com as 
medidas. 
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Exatamente, o ser ouvido dava isso. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos dado contributos 

Delta 20 85 poderíamos dar contributos, é isso que temos tentado fazer, para que as políticas 
pudessem ir de encontro ao interesse dos professores. É isso que temos tentado fazer. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos dado, 
essencialmente, resposta às 
solicitações 

Delta 06 69 Tem feito muito mais o trabalho de dar resposta às solicitações do que de propor, 
embora num ou noutro caso o tenha feito, sobretudo conjuntamente com um parecer, 
acabando por ir mais longe na sua resposta do que o pedido. Mas tudo bem, temos de 
ter em conta que se trata de um órgão novo que tem de fazer a sua aprendizagem e não 
tem sido fácil encontrar um caminho. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos dado, 
essencialmente, resposta às 
solicitações 

Delta 15 73 Está a querer-me dizer que o Conselho das Escolas tem tido uma atitude mais passiva, 
limitando-se a responder e dar pareceres? 
Sim. 
P.: Então não tem tido um atitude mais pró-ativa, no sentido de apresentar propostas? 
Teve uma ou outra. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos dado, 
essencialmente, resposta às 
solicitações 

Delta 29 76 já disse ao presidente que o Conselho das Escolas tem de deixar esta posição reativa. 
O Conselho das Escolas tem de deixar de estar em reação a, ou seja, é a tutela que 
pede um parecer sobre determinadas matérias e nós vamos fazer. Mas era interessante 
sermos nós a fazer a nossa agenda e colocarmos na mesa determinadas matérias que 
achamos deverem ser revistas e não estarmos ali, meramente, a produzir pareceres e a 
trabalhar em função de agendas alheias. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos dado, 
essencialmente, resposta às 
solicitações 

Delta 29 77 o Conselho das Escolas deve ter uma ação mais pró-ativa e menos reativa, ser mais 
produtor e menos fornecedor. 
Exatamente. E mais do que isso, devemos colocar em agenda determinadas matérias 
que consideramos importante e que têm de ser revistas, ao contrário de estarmos ali a 
produzir pareceres que valem o que valem... só começaram a valer alguma coisa nos 
últimos diplomas. Nos últimos diplomas é que nós nos reconhecemos, ou seja, onde 
vemos reconhecidos as opiniões  sugestões do Conselho das Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 29 78 habitualmente produzem pareceres em função de uma encomenda que vos é feita. 
Exatamente. A sra. Ministra diz assim: Nós queremos um parecer sobre isto, Eu vou-te 
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interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos dado, 
essencialmente, resposta às 
solicitações 

dar um caso concreto. Foi sobre aquela matéria do voluntariado dos professores. Eles 
dão-nos o documento e nós fazemos sugestões ao mesmo e, assim, obtêm o nosso 
parecer. É assim, nós estamos divididos em três setores, note, centro e sul e 
geralmente é um grupo de cada setor que se reúne e depois fazem um documento que 
é levado a plenário. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos tido mais tempo 
para elaborar os pareceres 

Delta 16 86 sinto que o órgão está mais maduro e foi criando também alguns mecanismos. É assim, 
vamos lá a ver, é pedido um parecer pelo Ministério e na primeira vez estavam sessenta 
pessoas a tentar redigi-lo, o que é caótico. Foram ouvidas as várias pessoas, houve um 
tempo de intervenções e depois pediram a três ou quatro pessoas que ajudassem, para 
serem redatores. Depois os outros estavam cá foram enquanto aqueles estavam a 
redigir. Depois aprovou-se e era aí que surgiam as intervenções que lhe disse. O 
parecer acabava por não ter muita qualidade porque as condições eram péssimas para 
o fazer. Aí é que eu achei que era muito difícil, de facto, aquele órgão tomar boas 
posições. Mas agora não, quando se criaram as comissões regionais, elas fazem uma 
parte. A seguir reúnem-se os três coordenadores regionais com o presidente e os vice-
presidentes, com algum tempo, vão melhorando o parecer. Assim, quando o parecer vai 
para aprovação, já foi bastante trabalhado e digerido e tem havido maior qualidade, 
sobretudo porque tem havido mais tempo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos tido mais tempo 
para elaborar os pareceres 

Delta 28 76 Nós temos tido no Conselho a preocupação de fazer aquilo que fazemos na escola: vem 
uma coisa e a gente responde logo, chega um email e a gente responde logo. Não pode 
ser, tem de haver mais maturação. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\1. Os 
pareceres\Temos tido mais tempo 
para elaborar os pareceres 

Delta 48 56 Nós nunca tivemos tempo para dizer que era preciso uma recomendação sobre um 
assunto. Como é que faz o Conselho Nacional de Educação? Ouve as pessoas, faz 
reuniões em que técnicos especialistas sobre esse temas se pronunciam, reflete e cada 
um incorpora na sua própria ideologia, na sua própria experiência e produz-se um 
parecer consensual. Nós nunca tivemos isso. Connosco é assim: está aqui um 
normativo e agora tenho oito dias para emitir um parecer, as coisas não são 
amadurecidas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 

Delta 45 66 o Conselho das Escolas, é um órgão consultivo e na minha perspetiva deveria 
pronunciar-se sobre aquilo que o Ministério da Educação entendia e solicitava. 
P.: Portanto sem uma agenda própria. 
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definição da agenda\Devemos só 
responder ao que se nos pede 

Sim, sem uma agenda própria porque é órgão consultivo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Reage à 
agenda do MInistério 

Delta 22 68 A nossa iniciativa fundadora é que nós tivéssemos iniciativa própria. 
P.: E não têm? 
Não, não há um único caso de nossa iniciativa. 
P.: Não há uma agenda própria? 
Não.  
P.: Reage à agenda do Ministério? 
Reage à agenda do Ministério e dos sindicatos, e à guerra dos sindicatos com o 
Ministério. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Reage à 
agenda do MInistério 

Delta 39 74 Vamos voltar aqui ao funcionamento das coisas. Quando nos pedem, por exemplo, um 
parecer sobre um determinado assunto, quer nós queiramos, quer não, a agenda está 
condicionada. Sei lá, a avaliação. 
P.: Ou seja, acaba por ser balizado? 
Sim, regra geral, nós trabalhamos, aquilo que nós fazemos é quando o Ministério nos 
pede algum documento qualquer, pede-nos um parecer sobre aquele documento. O que 
é que eu quero dizer com isto? É uma forma de deixar de lado outras formas de 
organizar as coisas. Sei lá, a avaliação do desempenho dos órgãos de gestão, aquilo 
supostamente era avaliação do desempenho, mas eu acho que não, que é uma análise 
curricular, mas isso é outra coisa. Quando fomos discutir isto, estava definido que era 
através do CIADAP, quer dizer, tudo o resto que pudesse sair daqui deixou de ser 
discutido. Quando digo que é uma forma de controlar, não é no sentido de saber, é uma 
forma de condicionar a nossa ação e a colocação de novas questões. Porquê? Porque 
aquilo está enformado, digamos assim, quer nós queiramos, quer não, nós somos a 
favor ou somos contra, mas não podemos passar muito disto. 
P.: E não apresentam alternativas? 
 Quando nos é pedido um determinado parecer sobre um determinado documento é 
muito difícil, quer dizer, há sempre pontualmente  alternativas que podem ser feitas, 
mas, digamos, o formato da questão está ali dentro daquele documento e não podemos 
sair disto, quando saímos as coisas, às vezes, não são muito bem vistas. Vou, vou dar-
lhe um exemplo: há dois anos ou três criámos um grupo de trabalho que reuniu 
cinquenta medidas a indicarmos para a mudança no despacho da abertura do ano 
letivo, creio que daquelas cinquenta passaram efetivamente para lá seis ou sete, nem 
sei se foi assim este o número. Mas, quando tomámos a iniciativa de trabalhar fora 
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daquilo... Eu não estou a dizer que o Ministério da Educação não tem a legitimidade 
para o fazer. 
P.: Sim, mas a sua questão não é essa, da legitimidade, claro. 
Tem toda a legitimidade, não é disso que estamos a falar. O que eu quero dizer é que, a 
partir do momento em que este órgão está criado e apartir do momento em que há um 
conjunto de pareceres formais que são pedidos a este órgão, não permite que haja uma 
discussão de outras formas de resolver as coisas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Reage à 
agenda do MInistério 

Delta 39 75 o Conselho das Escolas não tem uma agenda própria? 
Tem, mas é muito condicionada. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Reage à 
agenda do MInistério 

Delta 39 76 uma agenda que é tributária da agenda do Ministério. 
Exatamente. Nós temos um plano de atividades com um conjunto de atividades, mas, 
muitas vezes temos que as adiar, porque é evidente, nós temos as escolas para gerir e 
não podemos estar constantemente no Conselho das Escolas, não é? Só que essa 
agenda como eu dizia, muitas vezes é adaptada 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 16 87 O trabalho do Conselho das Escolas está centrado em torno dos pareceres que são 
solicitados? 
Sim, tem sido dos pareceres. Mas também há intenção, mas falta tempo, para as 
iniciativas que o próprio conselho queria. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 16 88 ainda não começou a ter essas iniciativas ou já as iniciou? 
Vai tendo mas, mas como não tem tido muito tempo porque tem estado absorvido.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 

Delta 17 81 se calhar o Conselho das Escolas, nalgumas atitudes que tomou, já como órgão, se 
calhar não foram as melhores. Nós temos que pensar que é um órgão consultivo, nós 
temos que ter à vontade, não para impor aquilo que queremos, mas para dizermos, 
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definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

claramente, não obedecendo a correias políticas, de A, de B ou de C, mas dizer de uma 
forma honesta, dizer assim: “Atenção, cuidado com esta medida, porque esta medida 
não vai fazer com que as coisas possam funcionar; isto não vai funcionar por isto, isto e 
isto.” Devia ser essa a nossa função. 
P.: Depois de a medida vir ou antes? 
Não, não, eu sou a favor de antes. 
P.: De ter uma agenda própria? 
Antes dela ser do domínio público, porque senão este órgão não está a fazer nada. Eu 
acho, acho que o Conselho de Escolas deve ser um órgão que deve ser ouvido antes 
das coisas saírem cá para fora. Não é primeiro ouvir os pais, eu não me importo de ser 
ouvido em segundo ou em último lugar, mas, pelo menos, que venha a ser ouvido antes, 
antes de se tomarem decisões. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 17 82 eu referia-me a uma outra dimensão, ao facto de ter uma agenda própria, ou seja o 
Conselho, apesar de ser um órgão consultivo, fornecer ao Ministério informações que 
considera serem importantes. 
Devíamos ter esse papel também, de formarmos a nossa própria agenda e não 
funcionar em função daquilo que a tutela nos está a pedir. 
P.: Ou seja, essa dimensão ainda não está a ser desenvolvida. 
Não, tentou-se mas não. Nós também temos que pensar que um Diretor, por exemplo 
de Bragança, como é que é possível reunir com o colega de Lisboa ou com o de Faro? 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 23 78 Temos tido dificuldade, naquilo que é a vivência deste primeiro mandato, temos tido 
dificuldade em ter uma agenda própria. Temos tentado construir isso em alguns casos, 
temos feito discussões à margem daquilo que nos é solicitado, mas também é um facto 
que o Conselho existe para emitir pareceres, não existe para ter uma agenda, digamos 
que própria. Embora isso seja recomendável e nós temos trabalhado no sentido de 
tornar isso possível e construindo até secções, até a nível regional, que tratam de 
assuntos concretamente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 23 79 éramos chamados a emitir pareceres e era sobre esses pareceres que trabalhávamos e, 
portanto, era difícil, até por uma questão logística, ter tempo para reunir e para poder 
estarmos todos amiudadas vezes reunidos. Isso nem sempre foi possível. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 24 76 em termos de trabalho eu posso interpretar que o Conselho das Escolas tem tido um 
dinâmica mas reativa e menos pró-ativa? 
Sim, sem dúvida, é uma das coisas que sentimos e uma das críticas que temos feito. Eu 
não me sinto desprestigiada, nem ofendida com o que vem nos blogues ou nos jornais e 
que muitas vezes não são verdade. Não me sinto desprestigiada por pertencer ao 
Conselho das Escolas porque tenho aprendido muito sobre a vivência política. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 30 64 Esse é um problema que não tem sido fácil gerir porque é assim, isso seria a situação 
ideal, ou seja, que não fosse o Ministério a impor-nos a agenda ou que houvesse ali 
uma agenda negociada. Mas isso nem sempre é possível por causa dos timings 
políticos. É que muitas vezes é preciso discutir uma determinada coisa que está em 
cima da mesa e chega-nos lá o papel a dizer que temos de dar um parecer sobre este 
assunto. Eu também compreendo que isso nem sempre é possível porque quem está no 
governo tem as agendas deles, que também são complexas. E também nem sempre é 
possível... Agora, também acho que, e aí o presidente tem sofrido críticas internamente, 
nunca tivemos a capacidade de impormos uma agenda ao Ministério. Também é preciso 
ver que é um órgão que está a crescer, é recente, é jovem e teve convulsões internas. É 
um órgão que tem vindo a crescer gradualmente e também estamos a consolidar 
algumas formas de estar e de negociar. Estas coisas não se fazem de um dia para o 
outro. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 36 50 embora nós entendamos que deveremos ser mais pró-ativos. 
P.: Ou seja, ter uma agenda própria? 
Ter uma agenda própria. Vamos ter uma agenda própria porque também consideramos 
que é a melhor forma de ajudarmos a tutela, porque se nos limitarmos apenas a 
responder aos pareceres que nos pedem, achamos que a nossa função é curta. 
P.: Ou seja, não querem ser passivos, mas sim, como dizia há pouco, pró-ativos? 
Pró-ativos, exato. E é isso que estamos a fazer já este ano, com propostas diferentes. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 37 51 por uma questão de falta de experiência, damos pareceres e recomendações mas ainda 
não passámos à fase seguinte, que é nós próprios propormos. 
P.: Ter uma agenda própria? 
Sim, termos uma agenda própria porque, muitas vezes, vamos a reboque daquilo que é 
apresentado pelo Ministério, damos pareceres quando eles nos pedem. 
P.: Sente falta de uma atitude mas pró-ativa? 
Isso, apresentarmos proposta de alteração à lei, que é uma coisa que até agora ainda 
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não fizemos. O Ministério por vezes apresenta-nos propostas de uma legislação, de 
uma portaria. Aí a senhora ministra já nos fez esse desafio: “Apresentem uma alteração 
à lei.”, mas nós nunca o fizemos. Relativamente, por exemplo, à avaliação externa das 
escolas ela fez-nos essa desafio e até hoje não fizemos nada. Não sei se é uma 
dificuldade nossa, do Conselho, ou também uma dificuldade do presidente, se calhar é 
uma dificuldade maior de presidente do que do Conselho em termos essa atitude. 
Parece-me a mim que não chega, inclusivamente está no decreto-regulamentar, não 
chega só apresentar recomendações, pareceres a regulamentações disto e daquilo, e 
necessário termos uma ideia apresentarmos essa ideia. Mas isso vai leva o seu tempo a 
consolidar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 37 52 se o Conselho continuar, acho que sim, acho que devemos ter uma agenda própria e ir 
um bocadinho mais à frente do Ministério e não tão a reboque. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 43 31 no futuro as coisas estiverem mais estabilizadas, eu julgo que o Conselho das Escolas 
pode ter uma outra atuação mais sistematizada e consolidada, no sentido de emitir 
pareceres e de propor alterações à legislação que decorram da necessidade sentida no 
dia a dia. 
P.: O que significa ter uma agenda própria. 
Também. O Conselho das Escolas não deve ter só a sua agenda, ele é um órgão do 
Ministério da Educação, ele tem a bandeira do Ministério da Educação, pago pelo 
Ministério da Educação e, portanto, não é uma associação fora de pessoas que têm 
interesses ou preocupações comuns. Não é um sindicato, é um órgão consultivo do 
Ministério da Educação formado por pessoas que do Ministério da Educação. É 
importante não esquecer isso. Quem está no Ministério da Educação é importante que 
nos ouça. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 

Delta 48 57 Nunca tivemos tempo para ser pró-ativos, fomo-lo duas ou três vezes. Temos um plano 
de atividades pró-ativo, mas para isso é preciso tempo e nós tivemos esta semana a 
décima nona reunião do Conselho das Escolas, o que é muita reunião para sermos 
produtivos. É preciso não esquecer que é um órgão a nível nacional, que não se 
encontra fisicamente, a não ser nos plenários para desenvolver documentos. 
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própria 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 55 71 Há necessidade e tenho dito isso várias vezes. Há a necessidade do Conselho das 
Escolas parar e criar uma agenda própria. Antes de nós fazermos seja o que for, temos 
que olhar para nós, temos de nos organizar internamente. 
P.: Ou seja, é uma coisa que ainda não tem: uma agenda própria? 
Que é uma coisa que não temos... 
P.: Então vai a reboque da agenda do Ministério? 
As reuniões sucedem-se. O secretário de estado que um parecer sobre isto, l 
Só falta um parecer sobre isto, vamos a correr para Lisboa emitir um parecer. Quando 
chegamos lá, a proposta de parecer que nos enviaram já não é a mesma, já foi alterada. 
Então estamos a tomar decisões e a fazer análises no momento, o que nunca devia 
acontecer; as pessoas deve maturar a ideia, devem pensar, analisar, ouvir outras 
pessoas e depois pronunciar-se. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\2. A 
definição da agenda\Tem havido 
dificuldade em ter uma agenda 
própria 

Delta 59 49 tem uma agenda própria? 
A práctica, vale o que vale, é a minha opinião, terás mais cinquenta e nove pessoas 
para ouvir, mas a práctica diz-me que, pese muita gente poder dizer, e com a qual eu 
também me revejo, que houve, não havia experiência e, portanto, houve em ter um 
caminho para cimentar uma determinada forma colegial de trabalhar, isso, fez com que 
em determinados momentos não tivesse havido uma agenda que deveria ser uma 
agenda eficaz porque supostamente as sessenta pessoas que lá estavam 
representavam um determinado know-how, uma determinada experiência. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\A 
periodicidade das reuniões 

Delta 30 65 Nos primeiros tempos estava previsto termos três reuniões por ano mas atualmente é 
todos os meses. Se tivermos atenção é quase uma reunião por mês, é um desgaste 
grande. O presidente neste momento deve passar mais tempo em Lisboa do que na sua 
escola e é também um problema que tem de ser resolvido 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 02 108 Tem equipes de trabalho a funcionar, vamos apresentar agora no final do ano 
resultados sobre a questão do currículo no Básico, da autonomia nas escolas, dos 
referenciais de qualidade para a escola pública e da carta ética dos Diretores. Temos 
grupos de trabalho. 

06. O CONSELHO DAS Delta 02 109 Tem uma agenda própria sim. Tem uma agenda própria e isso eu acho que é o seu 
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ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

papel e no fim dizer: “Olhe, o Conselho das Escola desenvolveu este trabalho e tem 
estas conclusões.”, e a tutela usá-las-á para aquilo que entender (...)  Não somos um 
órgão reivindicativo, não é? Mas, mas deve produzir trabalho. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 07 92 estivemos organizados em grupos de trabalho 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 17 83 Nós estamos organizados em setores, mas também há uma corrente lá dentro que quer 
criar as tais comissões especializadas que já levam pessoal de todo o lado. E isto, em 
termos de trabalho é difícil de fazer. 
P.: Logisticamente é difícil. 
Não pode 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 23 80 temos constituído grupos de trabalho e reunido em vários pontos do país, com grupos 
mais restritos, para tratar esses assuntos e criar a nossa própria agenda. Mas tem sido 
difícil. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 23 81 o presidente do Conselho colocou à discussão estes cinco temas (...) aliás são quatro 
grupos de trabalho: tratar da "Carta deontológica para diretores de escola". Um outro 
grupo está a trabalhar “Referenciais de qualidade das escolas públicas”, um outro grupo 
está a trabalhar a “Monitorização do desenvolvimento e operacionalização dos contratos 
de autonomia das escolas” e um outro está a trabalhar a “Revisão curricular do ensino 
básico”. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 23 82 Este trabalho começou a ser feito no início deste ano letivo e vamos apresentar as 
conclusões, das primeiras etapas deste trabalho, agora no dia 22. (...) Já fazer o ponto 
da situação porque já estamos numa situação de alguma evolução em relação a estes 
grupos de trabalho. E portanto, já vai haver apresentação de substância, digamos, no 
próximo dia 22. 
P.: Ou seja, o Conselho começa a ter uma agenda própria. 
Começa de facto a ter uma agenda própria, o que foi difícil nos primeiros dois anos, não 
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é? Foi muito difícil, nos primeiros dois anos. Para já foi a primeira vez que existiu um 
Conselho e pretendeu-se organizar, criar as suas rotinas, entre aspas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 43 32 Sim, as coisas tomaram este rumo mais por facilidade de encontro do que por marcar 
geograficamente, tem a ver com a economia de tempo e de deslocação. O presidente 
ainda tentou organizar secções por temas e interesses mas isso levava a que pessoa 
muito distantes estivessem impedidas de ir e não vingou por essa dificuldade. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 45 67 há grupos criados há relativamente pouco tempo para trabalhar em determinadas áreas; 
os grupos surgiram porque a ministra Maria de Lurdes tinha pedido para o conselho das 
escolas avançar com propostas nesse sentido. Portanto esta proactividade é porque 
estamos a dar resposta a uma coisa que o ministério já nos tinha solicitado há muito 
tempo. 
P.: Já agora, quais são essas áreas? 
É a reorganização do ensino básico, é uma carta deontológica pelos diretores, é a 
qualidade das escolas. Entretanto também começaram a surgir ideias de fazer alguns 
seminários para os órgãos de gestão das escolas e, portanto, aí o Conselho das 
Escolas avançou também. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 50 55 Nós tivemos durante algum tempo essa dinâmica, depois percebemos podia não ser 
muito bem vista, quase como se fosse uma fação autónoma, e a pouco e pouco fomos 
correspondendo àquilo que são as solicitações do Conselho, organizando-nos, também 
com a criação dos grupos de trabalho específicos, não por regiões, mas por, por... 
P.: Temáticas? 
Por temáticas, sim, ajudou. 
P.: Quais são as temáticas essenciais que neste momento estão em cima da mesa? 
Em cima da mesa nós temos, o estatuto do aluno. Mas os grupos de trabalho 
concretamente, estamos a tentar dar algumas ideias e algumas pistas sobre o processo 
de autonomia, portanto o acompanhamento dos contratos de autonomia, sobre os 
princípios deontológicos do diretor de escola. Ah, temos também grupos de trabalho 
sobre a transferência de competências, analisar a transferência de competências para 
as autarquias em matéria de Educação, claro. Agora  não me lembro de mais. Mas 
temos... 
P.: Vários grupos de trabalho? 
Vários grupos de trabalho, sim. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As comissões 
especializadas 

Delta 51 53 Nós não temos nenhum trabalho especial distribuído por setores. Houve grupos de 
trabalhos com elementos dos vários setores. Para o trabalho, apresentado agora no fim, 
sobre a carta da qualidade, a deontologia do diretor, a reorganização curricular. Não 
houve nenhum trabalho específico, nós reuníamos com os nossos representados para 
colher os pareceres que nos eram solicitados. 
P.: Era isso que o setor fazia fundamentalmente? 
Exatamente. 
P.: Portanto quando era um trabalho pedagógico, digamos não funcionava por setores, 
mas sim por grupos de trabalho com elementos dos vários setores? 
Por grupos de trabalho, sim. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 04 48 O que tem feito o setor a que pertence? 
Tem feito o mesmo que os outros. Quando há determinado pareceres para emitir sobre 
determinadas políticas, propostas de legislação, falamos e discute-se. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 09 106 Há três setores, coisa que não deveria haver, é o sul, o centro e o norte. Eu acho que 
devíamos trabalhar em equipas, e que devia ser misturado. 
P.: Portanto, não devia ser por área geográfica? 
Exato, seria por áreas de especialidade. Por exemplo, eu sinto-me mais à vontade em 
organização curricular, gosto mais dessa área, do currículo dos alunos, das cargas 
horária. Se me dessem essa possibilidade, eu gostava de trabalhar aí porque tenho 
algumas ideias sobre isso. 
P.: E aí podiam estar pessoas de vários pontos do país. 
Exatamente, devia ser por essa vontade. A tendência que está ali é assim: dão-nos um 
documento, reúnem os três setores e depois no plenário é uma briga para ver quem é 
que vai ganhar: norte, centro ou sul. Nós devíamos ter uma ideia mais conjunta, não 
assim territorial. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 13 122 O Conselho das Escolas está organizado em zonas.  
P.: Em zonas sim, eu quando falo setores... 
Mas está-me a falar em zona norte, centro e sul. 
P.: Exato. 
Porque também penso que houve, e há, uma tentativa de organização em setores, 
agora há mais comissões. (...) Mas nunca se conseguiu criar secções nesse sentido, 
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comissões de trabalho. Agora estão-se a tentar criar 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 13 123 a região centro. Foi a que teve mais consistência no trabalho que desenvolveu, na 
minha análise. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 16 89 a própria forma como o conselho está organizado, em três comissões fez com que as 
pessoas de zonas diferentes contactassem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 16 90 reúne periodicamente? 
Sim, às vezes, embora agora, ultimamente, não tem reunido, mas houve uma altura, 
nos tempos mais quentes, reunia. Houve uma reunião no Algarve, houve outra reunião 
em Beja, houve uma reunião em Alverca, houve outra em Oeiras, em Benfica já houve 
várias. Tínhamos essa política de ir às escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 17 84 Acho que aquele método de haver a posição do grupo sul, do grupo centro, do grupo 
norte, e depois, tentar cozinhar é preferível. Nós temos que pensar que a vida é feita de 
cedências e de ganhos e que tem que ser assim. As regras democráticas são estas, não 
é? 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 29 79 Com alguma regularidade, embora ultimamente não. Mas já nos reunimos mais. É que 
isso de nos reunirmos implica grandes distâncias. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 30 66 na 2.ª feira estou de férias e vou à escola reunir porque pertenço a uma equipa. 
P.: Trata-se de uma reunião sua zona? 
Exatamente. Nós criámos um equipa de trabalho para a ponderação curricular dos 
presidentes e vice-presidentes dos Conselhos Executivos, por causa do modelo do 
SIADAP. A ministra pediu-nos para sermos nós a elaborar a proposta e cá está um 
trabalho que é solicitado ao Conselho das Escolas. Quer dizer, vamos ter de reunir, vai 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1039 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ser o dia inteiro. Depois há mais outra reunião para aprovar isso. Tudo isto é trabalho 
que não temos incluído no nosso trabalho normal da escola. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 35 49 facilita o trabalho. Nós já fizemos aqui duas reuniões e é muito mais fácil trabalhar do 
que noutro sítio porque evitamos o tempo de deslocação e perder uma noite para ir a 
Lisboa. Assim, por regiões, é muito mais fácil. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 42 54 Acabamos por trabalhar melhor em secções do que em plenário. 
P.: O que têm feito as secções? 
Temos três secções: norte, centro e sul e cada secção prepara, dá o seu contributo para 
os pareceres. Depois o coordenador e mais um elemento de cada secção reúnem-se 
com o presidente e os vice-presidente, elaboram o parecer que é a síntese de todas as 
contribuições e depois o parecer é aprovado em plenário. E aí é que é o diabo, porque 
há conselheiros que não se sentem vinculados. Por exemplo, dizem que “Na minha 
secção eu votei contra” e não sei quê... Mas pronto, na secção deles votou contra mas 
depois da discussão isso ficou aprovado; é o meu entendimento. Mas não, referem que 
“Eu na minha secção já disse que não queria”. Depois há outros que dizem que nunca 
ouviram nada disso e gera-se ali um conflito. Mas depois tudo se resolve. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 43 33 Os setores têm reunido? 
Sim, têm. 
P.: Periodicamente? 
Sim, sempre que... às vezes por iniciativa própria, outras vezes para prepararem 
pareceres que são pedidos. Eu normalmente reúno com os diretores do meu conselho. 
Eu constitui uma lista que tinha presidentes do conselhos executivos de escolas do 
distrito, mas não do conselho. Tenho reunido com eles também e, portanto, ausculto-os. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

Delta 43 34 Antes da criação dos setores norte, centro e sul, não reunimos algumas vezes, depois 
não dava e criámos uma dinâmica de reunir os conselheiros todos do sul e ainda 
chegámos a fazer um site para comunicarmos, mas depois deixámo-lo cair. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 52 65 O que é tem feito o setor a que pertence? 
Agora nada, mas houve uma altura em que reunia mensalmente no sentido de pensar 
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interna\06.02.03. O trabalho\3. A 
organização interna\As zonas - 
setores 

na avaliação, pensámos em conjunto no DL 75/2008, pensámos em conjunto numa 
série de coisas que foram importantes como contributo para algumas leis e decretos-lei. 
P.: E reúne com os seus colegas diretores aqui da zona? 
Isso eu já faço habitualmente. Eu por acaso tenho um problema que é... nós não temos 
as tais AP’s antigas. Eu quando me candidatei, foi um desafio dos meus colegas aqui da 
zona. “Vamos fazer uma lista.” “Vamos!” E, portanto, as pessoas escreveram o seu 
nome e eu acabei por ficar em primeiro e entrei. Nem sei bem quem é que votou em 
mim. Tenho alguma dificuldade em saber com quem é que devo fazer interface. O que 
optei por fazer foi arranjar os mails dos meus colegas aqui da zona oeste e enviar as 
informações e receber as respostas por essa via. Agora, habitualmente, reunimos uma 
vez por mês aqui na zona mais perto de mim, mas isso era um hábito que já tínhamos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\4. 
Consequências externas\Altera a 
correção de forças 

Delta 59 50 Havia pouquíssima gente com menos de dez anos de gestão ali e, mesmo que não 
fosse por isso, eram representantes de muitos outros parceiros iguais. Portanto, tinham 
uma voz que era sua ou era uma voz sua e que repercutia também entre parceiros 
iguais que também com outra experiência que estavam lá representados. Nesse 
sentido, parecia-me que, teoricamente, a agenda podia ser muito forte, mas temos que 
ver em que conjuntura é que nasce o Conselho de Escolas. O Conselho de Escolas 
nasce ah numa época em que há uma mudança de paradigma com uma nova tutela, em 
que não havendo esta experiência, e os sindicatos estariam ali numa zona 
aparentemente mais híbrida de poder ou de porta aberta para anunciar coisas, cria-se a 
montante um segundo eco, que gera ruído, que é sibilinamente diferentes sindicatos, 
receiam que com aparecimento do Conselho de Escolas possa... possa... 
P.: Tirar-lhes protagonismo? 
Tirar-lhe algum protagonismo, exatamente. E o que é que acontece? 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.03. O trabalho\4. 
Consequências externas\Impacto 
na escola 

Delta 30 67 Uma das coisas que os meus professores me dizem é assim: “Ah, ainda nas outras 
escolas não se fez nada, já aqui as coisas estão a sair.” Tenho informação, sei que as 
coisas têm de ser feitas e avanço logo com elas, não estou à espera que saia 
oficialmente a comunicação a dizer que tem de ser feito. 
P.: Ou seja, eles veem-no um pouco como a guarda-avançada do Ministério? 
É, é, houve uma altura em que viram, por exemplo, quando foi da avaliação. Nunca 
mais me esquece, quando o decreto ou despacho foi publicado em dezembro e eu logo 
no primeiro dia de aulas de janeiro tinha tudo afixado na sala de professores. Ia-lhes 
dando um ataque... Tinham de fazer os objetivos, tinham lá tudo e ficaram perfeitamente 
perdidos. Começaram a falar com pessoas de outras escolas e não tinham nada feito, 
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ainda nem sabiam o que é que iam fazer, eu já lhes estava a dar datas para eles 
definirem e para entregarem. Ouve uma situação em que disseram: “Isto ainda é pior do 
que o Ministério, ainda antes de eles dizerem já estamos aqui a fazer”. 
P.: Isso é um exemplo do impacto que a sua participação no Conselho das Escolas teve 
na vida desta escola? 
Obviamente. Por exemplo, logo na semana passada tivemos uma reunião e sabia que ia 
ser publicada a portaria do professor bibliotecário e disse logo à colega que tínhamos de 
tratar desse concurso. Há, efetivamente, com essa participação alguma antecipação, 
até muitas vezes em decisões que podiam ser tomadas mais tarde e tomo-as mais 
cedo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\A área de influência é de 
livre iniciativa dos diretores 

Delta 09 107 isso acontece de uma forma organizada, ou seja, os setores definiram áreas? 
Não, isso não. 
P.: Então é de livre iniciativa dos diretores? 
É de livre iniciativa. Nós aqui no distrito somos seis e eu faço aqui na área. 
Normalmente as pessoas fazem na área em que estão mais à vontade para fazer. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\A ligação é difícil 

Delta 37 53 embora a nossa ligação seja difícil, apesar de usarmos o mail. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Eu represento a minha 
zona 

Delta 13 124 eles acham que eu serei o representante de alguém em algum lado, sou deles 
efetivamente no Conselho de Escolas e sou a voz deles, mas não muito mais do que 
isso, sei tanto quanto eles ou menos eventualmente 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Eu represento a minha 
zona 

Delta 13 125 A nossa posição é regional, pese embora se nós comprometermos com os nossos 
colegas a nível distrital, também temos de dizer qual é a posição deles. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 

Delta 24 77 a minha atuação lá não é individual e faço questão em falar em nome do povo aqui da 
zona porque eu fui eleita numa lista e represento os colegas aqui do distrito. 
P.: Isso significa? 
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escolas\Eu represento a minha 
zona 

Significa que a minha opinião pode ser uma, mas aquela que eu levo ao Conselho das 
Escolas é que me fazem chegar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Eu represento a minha 
zona 

Delta 50 56 através do Conselho das Escolas houve uma maior aproximação e um maior 
conhecimento daquilo que é, digamos, o Agrupamento, em si. Isto, embora eu procure 
sempre quando falam no Conselho das Escolas, não me referir à minha escola, mas às 
escolas que eu represento. E eu represento uma, uma larga fatia de escolas. Eu não 
estou no Conselho das Escolas por acaso, porque me lembrei, mas porque já tínhamos 
um grupo consolidado de conselhos executivos que se reuniam mensalmente para 
tentarmos aferir procedimentos, para discutirmos, para nos apoiarmos uns aos outros, 
muitas vezes. Já existia esse grupo e foi nesse grupo que tudo surgiu. Portanto, eu 
quando vou lá vou em representação do distrito em geral, mas daquele grupo em 
particular. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Eu represento a minha 
zona 

Delta 50 57 eu tenho este trabalho acrescido de, sempre que se faça uma reunião do Conselho das 
Escolas, ou antes de ir para uma reunião do Conselho de Escolas, às vezes, antes e 
depois, eu reúno com os colegas aqui da zona.  
P.: No âmbito do setor a que pertencem? 
Sim, aqui nesta minha zona, portanto todos os concelhos aqui da zona, e chegamos a 
ser vinte, trinta, quarenta para ouvir. 
P.: E os seus colegas do setor fazem o mesmo, também? 
Não sei se fazem todos. 
P.: Mas essa é uma preocupação sua. Continue, desculpe, estou a interromper o seu 
raciocínio. 
Sei que há várias pessoas a fazer o mesmo. Mas eu sinto-me responsável, eu estou, 
como costumo dizer, quando lá estou sou mais do que eu, eu represento um conjunto 
de pessoas, não é? E, portanto, quando vou lá, posso até nem levar a minha opinião 
pessoal, mas levo a opinião das pessoas que eu consulto. Mando um mail institucional, 
com um convite para a reunião, já fazíamos antes, normalmente é num local mais 
central para os diretores aqui dos concelhos todos aqui à volta e quem quiser vai, quem 
não quiser não vai. Eu ouço o que tenho que ouvir. Registo e digo: “É isto que cheguei 
aqui à conclusão que nós decidimos? É? E pronto é o que vai. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 

Delta 55 72 eu sinto algum orgulho em estar nesse órgão, sinto que esta escola beneficia de um 
conhecimento anterior às outras porque estou uma tomada de decisão e, se calhar, 
algumas das coisas que eu gostava para a escola, consigo levá-las para lá e algumas 
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escolas\Eu represento a minha 
zona 

delas consigo levar a que sejam feitas. Indiretamente a escola beneficia, porque estou lá 
e posso levar a opinião que tenho sobre a escola, embora no Conselho da Escolas eu, 
dificilmente uso o termo. “Na minha escola faz-se.” ou “A minha escola tem esta 
dificuldade.” No Conselho das Escolas a minha posição é o de representante das 
escolas todas aqui da zona. É a minha opinião, estou lá porque tenho uma opinião 
pessoal, uma opinião própria,  mas não penso na minha escola mas sim nas escolas 
aqui da zona. 
P.: Então, mantém o contacto com as escolas daqui da zona. 
Sim, mantenho contacto. 
P.: Essa zona é dividida entre os representantes daqui? 
Sim, sim, eu ausculto. Quando há algum diploma em análise eu peço a opinião às 
pessoas. Não mostro o diploma mas peço. 
P.: Tem uma zona definida? 
Sim, tem a ver com a proximidade. Vamos passando a informação às várias pessoas 
para ouvir e recolher algumas opiniões. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Há pouco tempo para 
discutir com os outros diretores 

Delta 21 70 stava à espera que o plenário do Conselho das Escolas funcionasse um bocadinho 
desta forma, que fosse possível cada conselheiro chegar à sua zona, conversar com os 
seus colegas para depois representar quem o elegeu. Não é bem assim que funciona, 
quanto a mim. Somos chamados, por vezes, a pronunciar-nos de coisas e não tivemos 
tempo de discutir com os colegas e isso falha aqui (...) porque não vejo muito tempo 
para os assuntos serem discutidos com os colegas  nível local. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 04 49 Uso muito o mail quando penso que pode ser utilizada a internet, mas se é um assunto 
sensível em que é mais necessário ouvir as várias opiniões, convoco reuniões 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 06 70 vamo-nos encontrando para falar e conversamos também muito por mail. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 09 108 Como estou no Conselho das Escolas proporciono reuniões, convido os diretores aqui 
da zona e nessas reuniões trocamos ideias, partilhamos documentos, partilhamos 
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procedimentos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 09 109 Eu faço-o e acho que muitos fazem, mas não sei se fazem todos. Pelo menos alguns 
dizem que fazem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 09 110 Se eu lhe mostrar aqui, nos meus enviados, vai ver, por exemplo... Aqui está: 
“Informações conselho das Escolas”, está a ver? Mando para uma lista de distribuição. 
Quando não consigo fazer reuniões com eles faço um resumo da reunião do Conselho 
das Escolas e mando juntamente com os documentos que tenho para eles. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 09 111 também é através dessa via que eles enviam as suas opiniões? 
Exatamente. Houve uma altura em que havia uma grelha para preencher, eu enviei-a, 
eles mandaram-na e eu fiz o levantamento do que pensava a maioria, porque não dá 
para respeitar todos. 
P.: E é isso que leva ao Conselho das Escolas? 
É. Claro que também levo alguma parte pessoal. Nenhum representante consegue não 
levar a sua parte pessoal, mas também se eles me elegeram é porque acham que as 
minhas ideias podem ser atendidas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 11 89 Se há alguma posição importante em que é preciso levar a posição deles reúno com 
eles. Se não tenho tempo peço a sua opinião por mail. Depois faço um pequeno 
relatório de cada reunião que temos no conselho. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 12 74 fizemos sempre reuniões plenárias do distrito. (...) Normalmente antes de se discutir 
algum assunto (...) mas também para se transmitir o que se estava a passar embora 
para isso usamos muito o email, em que enviamos resumos das decisões. 

06. O CONSELHO DAS Delta 13 126 por norma, depois de sair o comunicado do Conselho de Escolas era público, eu até o 
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afixava e as informações passava-as todas no Conselho Pedagógico. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 13 127 Nós temos uma ligação regular. Ainda agora temos, estamos à espera, ainda hoje de 
manhã abri o mail a ver se já tinha cá as respostas, vamos ter reunião dia 22. Temos 
reunião dia 22 e mandámos para as escolas um pedido aos meus colegas para nos 
darem dicas relativamente aos pontos que vamos tratar e a mais alguns que eles achem 
que devem ser tratados. Por norma nós honramos isso e aqui no distrito é assim que 
funcionamos, também sei que há distritos que funcionam assim, mas outros nem tanto. 
Na nossa zona há um pouco este tipo de trabalho, reuniões com colegas, reuniões 
locais; desta vez foi por mail porque foi pedido muito à pressa. Temos reuniões locais, 
reuniões regionais e depois a reunião nacional. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 16 91 Quando reúne a comissão pedagógica da zona a que pertenço aproveitamos sempre 
para falar um bocadinho. Porque estou a falar com colegas que têm a mesma função 
que eu mas me dão conta de outras realidades, se calhar diferentes da minha. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 16 92 Quando comecei também foi difícil porque estava a tentar perceber como é que aquilo 
funcionava. Quanto voltei tenho feito isso, de facto faço-o ao nível da Comissão 
Pedagógica. 
P.: Da Comissão Pedagógica? 
Sim, da Comissão Pedagógica do Centro de Formação. São as escolas que pertencem 
aqui a esta zona. 
P.: E aí reúne com eles... 
Sim, sim, reúno com eles. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 16 93 As dinâmicas são muito diferentes porque, por exemplo, a AP10 tem uma dinâmica 
muito diferente, muito própria. Eles reúnem com muita frequência, tomam decisões em 
comum, têm uma dinâmica muito própria. Penso que eles em Vila Franca também têm 
uma dinâmica semelhante a esta. Nós em Lisboa não tínhamos nada disso, estamos 
muito de costas voltadas uns para os outros. Eu já conheço as pessoas há muito tempo 
porque já sou das mais velhas no cargo de direção de uma escola, a maior parte já 
entrou depois de mim. Portanto, já vou conhecendo as pessoas e ganhando boas 
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relações. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 16 94 já fiz várias reuniões com as escolas daqui. Com os da minha lista, mando-lhes as 
informações por mail. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 18 65 Eu depois tinha de reportar tudo o que ali se passava a um conjunto de escolas que me 
tinham elegido. Tinha de dizer o que de passou, ouvir a opinião deles para depois levar. 
Mas aquilo que mais gozo me dava era sempre em função da escola. Eu também me 
candidatei um bocado por aí. Eu vendi um bocado a minha imagem, nesse aspeto. Eu 
sou uma pessoa um bocado segura, acho que se nota e essas coisas não me afligem. 
Gosto de fazer as coisas bem feitas e o que fazia era no sentido de retirar partido para, 
de tirar daí... 
P.: Dividendos para a escola? 
Dividendos para a escola. Foi sempre um bocado a minha perspetiva. Quando fui para o 
Conselho das Escolas, ter a minha escola lá era uma coisa que me agradava. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 21 71 ós localmente temos reuniões periódicas, em que tentamos acertar o funcionamento das 
várias escolas, ouvindo a opinião dos vários colegas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 22 69 fazemos parte de uma lista com uma área geográfica muito marcada que abrange oito 
concelhos. Depois organizámo-nos e reunimos também regularmente com os nossos 
colegas, antes e depois das reuniões do Conselho das Escolas para dar satisfação do 
que por lá fazemos. Já tivemos 20 reuniões do Conselho das Escolas e já tivemos 20 
reuniões com os diretores destes oito concelhos. E prestamos contas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 24 78 Sim, isso foi falado, definimos essas zonas e quando regresso das reuniões faço um 
resumo e transmito por mail para as pessoas saberem o que se passa. 

06. O CONSELHO DAS Delta 29 80 eu fui eleita aqui maioritariamente aqui pelos meus colegas na zona e tenho a 
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preocupação de fazer sínteses do que acontece e de os ouvir sempre que há uma 
matéria em que a tutela quer a nossa opinião. Geralmente há uns dias ali pelo meio e 
eu, quando há matérias que são importantes, porque há outras que não serão tanto, eu 
oiço sempre os meus colegas e peço sugestões precisamente para depois as poder 
fazer chegar. Mas esta atitude também reside muito numa prática aqui do conselho 
porque nós os conselho executivos reunimos todos os meses, não é? Portanto, essa 
prática existe, essa rede existe. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 29 81 Há vinte anos que nós já temos isto! Há vinte anos, isso não é de agora. Mas eu tenho 
sempre essa preocupação porque eu estou lá... logicamente que fui eleita e tenho 
legitimidade para tomar as posições que tenho de tomar mas eu não me posso 
esquecer, nem esqueço, que não estou a representar a minha escola. Eu sou uma 
conselheira do meu distrito e tenho de ter a preocupação de ouvir os meus colegas em 
relação a essas matérias. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 30 68 nestas situações tenho uma pessoa com quem tenho trabalhado, que também pertence 
ao Conselho das Escolas e com quem mais me relaciono. Normalmente trocamos 
imensos emails, e também quando se trata de assuntos do Conselho das Escolas... mas 
isso já são contactos das pessoas da zona a que pertenço, não é assim questões mais 
pessoais. Normalmente é mais com ele que falo e também com uma colega que é 
daqui.  É entre estas pessoas que às vezes trocamos informações, que conversamos e 
debatemos determinados assuntos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 30 69 aqui no distrito somos dois conselheiros; não somos três. Quando há assuntos, é outro 
problema porque nem sempre temos tempo para pedir parecer aos nossos colegas. 
P.: Refere-se aos colegas das outras escolas? 
Exatamente. Isso é outro dos problemas que nós temos porque os prazos, às vezes, 
são tão curtos, tão apertados que nos é, de todo, impossível comunicar pessoalmente 
uns com os outros. A comunicação que utilizamos mais é o e-mail.  
P.: É um meio que facilita o contacto? 
Claro, mas quando temos tempo. Mas também eu e Beta 59, já convocámos os colegas 
das escolas e reunimos com eles. Auscultamos as suas opiniões, fazemos um 
documento com base nas suas opiniões e levamos para o Conselho das Escolas. Sim, 
porque no fundo estamos a representá-los. É esse o nosso papel. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 37 54 Antes de qualquer reunião e posteriormente às reuniões. Sentimo-nos, muitas vezes, 
mandatados pelos próprios colegas para tomarmos uma posição porque se cada um vai 
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lá para tomar uma posição de acordo com a sua opinião. Faz parte das nossas 
atribuições a representação das escolas, temos que minimamente respeitar a opinião 
generalizada dos colegas que nos elegeram e nos mandataram. Nós temos feito isso e, 
digo mais, não sei como é noutras zonas, mas somos das poucas pessoas que fazemos 
isso sistematicamente. Os outros colegas do distrito não o fazem sistematicamente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 38 52 Tenho reuniões com eles. De tudo aquilo que se passa no Conselho dou-lhes 
conhecimento, por e-mail ou por fax. 
P.: Isso surgiu de uma perspetiva sua ou do setor do Conselho das Escolas a que 
pertence? 
De princípio foi uma iniciativa que eu tive porque se está em causa a emissão de um 
parecer por parte da ministra ou de um secretário de estado sobre um determinado 
documento, eu quero saber o que é que as escolas pensam sobre isso e convocamos 
uma reunião para um dia. Eu combino com um colega de um conselho para não 
fazermos sempre no mesmo sítio e vamos para um hotel, para uma pousada ou para 
um lado qualquer onde haja condições de trabalho e vamos debater. Inclusivamente, 
sobre a avaliação de desempenho temo-nos articulado todos. Fizemos duas ou três 
reuniões a nível distrital por causa da avaliação de desempenho porque a maioria das 
escolas estava toda na mesma situação e começámos a pensar como é que íamos 
superar isso; portanto, a articulação tem de ser feita. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 40 39 Eu reunia. Mandava mails a convidá-los para reuniões. Sempre que havia documentos 
enviava-lhes. Preocupava-me em enviar informação e receber contributos para as 
matérias em discussão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 41 71 tenho o cuidado de normalmente de falar com os meus colegas. Aliás foi uma situação 
ainda há pouco tempo por causa da questão até dos mega agrupamentos, ele ligou-me 
e pediu-me “Ó Delta 41, já viu a comunicação? O que pensa disto?” E eu perguntei-lhe: 
“Mas, o é o que eu penso ou o que os diretores pensam?”, “Ai não, gostava de saber 
para nós estarmos em sintonia, o que é os colegas pensam.”. Por isso disse-lhe: “Então 
olhe, não lhe vou dar essa resposta, vou convocar uma reunião e vamos falar todos. 
Quando tivermos um ponto de vista comum, eu depois transmito-lhe”. E foi isso que fiz. 
Lancei uma convocatória, reunimos todos, elaborámos em conjunto um parecer, tomei 
uma série de notas e depois mandei a versão final do parecer para que eles verem se 
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efetivamente achavam que continha tudo o que estava da nossa posição comum. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 42 55 Nós contactamos via correio eletrónico através da plataforma. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Mail e reuniões são as 
formas de comunicarmos 

Delta 42 56 normalmente é também por correio eletrónico ou por fax ou também por telefone 
quando é necessário. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Organizámo-nos de 
acordo com os CAE's 

Delta 49 65 tem também uma relação próxima com os diretores da sua zona? 
Sim, temos. 
P.: Definiram essa estratégia no setor a que pertence? 
Não, já existia um pouco. 
P.: Mas dividiram o vosso distrito em zonas de influência? 
Sim, está dividida em termos dos antigos CAE’s. 
P.: Tem o cuidado de contactar com os seus colegas desta zona? 
Sim, mas este ano até nem temos contactado muito. Quando foi a história da avaliação 
até fizemos reuniões mas agora, até com o mail, não temos reunido. Eu procuro 
mandar-lhes um mail com um memorando do que se passou. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Organizámo-nos por 
centros de formação 

Delta 35 50 Aqui estamos perto dos três grandes centros de formação. Estamos divididos em três 
zonas: litoral, cento e interior. 
P.: Fizeram essa divisão de modo a gerir melhor os contactos. 
Calhou naturalmente. No fim da eleição chegámos a essa conclusão. Se tivessem sido 
dois eleitos da minha lista, não podia ser essa a divisão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Organizámo-nos por 
centros de formação 

Delta 42 57 P.: Mas têm uma zona que está definida para cada um dos membros que representam o 
distrito? 
Não, não está definido dessa forma.  Aliás o Conselho das Escolas nunca se preocupou 
com isso. No caso da lista aqui do distrito, nós procurámos constituir a lista integrando 
pelo menos um elemento de cada área pedagógica. A direção Regional tem dez ou 
onze áreas pedagógicas. Cada um dos diretores contribui com os votos da sua área 
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pedagógica. 
P.: Portanto o seu contacto é essencialmente com a sua área pedagógica. 
Exatamente. Eu difundo para a AP9 tudo o que sai do Conselho. Aliás era isso que eu 
estava a fazer quando cá chegou e fi-lo esperar porque estava a pedir aos colegas para 
contribuírem com sugestões para o diploma que está para sair relativamente à avaliação 
dos presidentes e vice-presidentes dos Conselhos Executivos pois foi pedido ao 
Conselho das Escolas para se pronuncia acerca disso. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Peço a opinião deles 
quando acho necessário 

Delta 04 50 Quando é necessário elaborar documentos e ter a opinião das pessoas sobre isto ou 
aquilo, peço a opinião, quando não é necessário eu estou lá e decido. Os deputados 
também não andam sempre a pedir as opiniões de quem os elegeu para tomar 
decisões. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Peço a opinião deles 
quando acho necessário 

Delta 43 35 Não tenho uma posição de lista de pressão, isso ficou clarinho desde o início. Tenho a 
minha cabeça e a minha vontade e, portanto, no respeito pelo papel que eu tenho, voto 
e proponho aquilo que entendo. Com lealdade, ouço o que eles têm para me dizer mas 
não faço, não sou porta-voz, no sentido de criar pressão, de mensagens, de agenda, de 
pressões. De maneira nenhuma, isso ficou claro logo de início no texto que fizemos. Eu 
estou lá, voto de acordo com as minhas ideias e transmito as preocupações, aquilo que 
o Ministério diz para transmitirmos e vou construindo as minhas ideias de acordo com as 
conversas que vamos tendo. Se discordo dos meus colegas digo: “Eu é que fui eleito, 
não foram vocês, esta é a minha ideia, não estou de acordo com isso. Acho que nunca 
aconteceu, mas diria. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Peço a opinião deles 
quando acho necessário 

Delta 43 36 é prática dos colegas reunirem com as listas para auscultarem, transmitirem, levarem 
preocupações. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Represento quem me 
elegeu 

Delta 34 64 Que relação mantem com os colegas da zona a que pertence? Mantém contactos 
próximos com eles? 
Mantemos, dentro do “próximo” que é possível. 
P.: É responsável por uma determinada área geográfica? 
Eu sou responsável por quem me elegeu. O funcionamento do Conselho das Escolas 
tem-se mantido um bocadinho igual ao que era, apesar de agora haver uma tentativa de 
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alterar esse tipo de funcionamento, o que se torna um bocadinho difícil porque nós 
estamos muito distantes. 
P.: Mas tem reuniões frequentes com os seus colegas da zona? 
Temos sempre que nos é pedido qualquer parecer. Isso acaba por... Ainda na última 
reunião se falou nisso... Há um parecer do norte, outro do sul, outro do centro e nós já 
vimos que isto não funciona bem. Por outro lado também não pode funcionar de outra 
maneira porque nós não nos podemos organizar em grupos. Depois vai-se reunir a 
Trás-os-Montes, vai-se reunir ao Algarve, a Lisboa? Isso traz-nos alguns 
constrangimentos. 
P.: Quando tem de emitir pareceres reúne com os diretores da zona a que pertence ou 
esse contacto funciona por email? 
Reunimos mesmo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Represento quem me 
elegeu 

Delta 41 72 sentir acima de tudo próximo dos diretores que me elegeram. 
P.: E o que faz para que isso aconteça? 
É pá, normalmente, normalmente é através da informação que é passada a eles, das 
situações que não estejam sob sigilo do Conselho das Escolas. 
P.: Têm reuniões? 
Normalmente temos reuniões. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Represento quem me 
elegeu 

Delta 43 37 Cada um tem a sua dinâmica, reunirá com a sua lista, não sei. Eu tenho o mail dos que 
constituíram lista comigo e troco mails com eles ou reúno com eles. Agora vou reunir 
com eles antes do próximo plenário. 
P.: Mas, de qualquer forma, ouve, certamente, outros presidentes de conselho 
executivos que votaram na sua lista e não sabe, à partida quem foram eles. 
Votaram ou deixaram de votar. 
P.: Sim, mas não sabe quem foram, à partida. 
Não, claro que não. 
P.: E como é que reúne com esses? 
 Ah, esses. Com esses não reúno. Reúno com os do que são aqui do conselho a que 
pertenço. 
P.: Mas isso resultou de alguma distribuição que os conselheiros do seu distrito 
decidiram fazer? 
Não, é espontâneo, mas devia resultar. Eu acho que nós devíamos ter uma ligação com 
todos os diretores das escolas e reunir com eles. Temos que evoluir para aí, acho eu. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Represento quem me 
elegeu 

Delta 57 63 Estamos a funcionar por zonas... 
P.: Continuam a funcionar por três setores? 
Sim, quando é preciso emitir um parecer para levar a plenário. 
P.: Mas mantém um contacto regular com os seus outros colegas diretores de escolas 
ou de Agrupamento? 
Sim. 
P.: Numa zona que foi definida? 
Não, isso não. 
P.: Como surgiu esse contacto? Foi por sua iniciativa? 
Não, nós fomos eleitos aqui pelo distrito 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Só manifesto as opiniões 
da minha zona 

Delta 58 42 quando vou tento levar a opinião dos colegas, senão do distrito, da minha zona do 
distrito. 
P.: Portanto, tem essa preocupação de ouvir os seus colegas diretores. 
Sim, eu só intervenho nesse sentido. Nunca, e já uma vez, enfim, num período mais 
conturbado, já uma vez o expressei no plenário, eu nunca expus uma opinião pessoal 
porque não estou lá para isso. Eu fui eleito pelos pares para os representar, eu só 
intervenho quando tenho opiniões deles. Não posso, nem devo, acho eu, intervir quando 
não tenho vontade para o fazer. 
P.: Portanto, mandato para o fazer. 
Exatamente. Eu não vou lá expor, aliás das inúmeras vezes que falei com a anterior 
ministra, eu nunca coloquei nenhum assunto, nem nenhum problema, do nosso 
agrupamento. Eu coloco os assuntos que me são colocados pelo coletivo. Nós, os 
colegas que representamos o distrito, temos o cuidado de fazer uma triagem dos 
assuntos, porque muitas vezes repetem-se, não é? Agora eu não me manifesto em 
termos pessoais, acho que não o devo fazer. Agora se todos fazem o mesmo? Não sei. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Temos uma zona definida 

Delta 03 81 A lista está responsável por uma zona que corresponde mais ou menos ao CAE. 
Exatamente, ao nosso CAE. 
P.: O vosso contacto  é?  
Com estes quarenta e tal diretores. 
P.: Portanto, antes das reuniões vão falar com esses vosso colegas. Têm esse cuidado? 
Temos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 06 71 Acabo por ter. A escola é sede de um centro de formação e há um conjunto de escolas 
que pertencem ao centro e que se reúnem regulamente. Mas a minha candidatura foi de 
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interna\06.02.04. A ligação às 
escolas\Temos uma zona definida 

âmbito distrital. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 04 51 Eu penso que é um trabalho positivo, se bem que ele surgiu e cresceu num ambiente de 
muita dificuldade, posso mesmo dizer que de grande instabilidade e conflito. Começou 
por funcionar com pessoas que não se conheciam, tinha que amadurecer, tinha que 
crescer. Agora está diferente, mas também já tem dois anos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 06 72 apesar de momentos mais polémicos, mais acesos, acaba por desempenhar um papel 
positivo e de contribuir para a definição das grandes linhas políticas da Educação, 
fazendo-se ouvir. Se fizesse uma comparação com outros intervenientes, eu acho que 
Ministério não ouviu nenhuma outra instituição como ouviu o Conselho das Escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 06 73 Faço um balanço positivo do nosso trabalho, considerando que se trata de uma 
mandato de três anos, já lá vão dois, num período de conflitualidade extrema, eu acho 
que o órgão se aguentou muito bem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 08 100 A própria participação no Conselho das Escolas acaba por ser algo importante. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 12 75 foi um órgão com muito trabalho, muito dedicado. As pessoas foram para lá, 
disponibilizaram-se, deram a cara e falaram abertamente. Arranjaram amigos, 
arranjaram chatices. As escolhas podem não ter sido boas, mas aqueles colegas que 
estão lá considero-os gente de bem, interessadas na melhoria das escolas, na melhoria 
do país, pese embora as paixões humanas serem transversais a todos os órgãos e as 
questões politicas são uma das paixões humanas e às vezes a gente não consegue 
fugir delas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 19 84 Acho que o Conselho das Escolas não tem tido um papel ainda muito importante, mas 
acho que é interessante, pelo menos nós nunca tínhamos estado tão perto da 
administração. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 20 86 Eu faço uma avaliação positiva. Eu procuro ter sempre uma perspetiva positiva. A 
negativa pode-me ajudar a refletir e a reorientar o rumo das coisas, mas faço uma 
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interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

avaliação positiva. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 26 49 Apesar de grande dificuldade, eu faço um balanço muito positivo porque é a primeira 
vez que as escolas são ouvidas sobre o ponto de vista do seu próprio funcionamento e 
levar ao conhecimento da administração as dificuldades e os nossos problemas. Esse 
conhecimento ultrapassa uma parte do problema porque ele só era levado pelos 
sindicatos, que eu acho que devem continuar a ser ouvidos. O Conselho das Escolas 
preocupa-se, cada vez mais, em querer ser ouvido nas políticas educativas, na melhoria 
do funcionamento das escolas. Há ainda uma outra questão importante. O Conselho 
das Escolas promoveu, de uma forma que ainda não é muito visível, mas vai sê-lo 
dentro de algum tempo, um maior contacto entre as escolas. 
P.: Através de reuniões de interligação que estabeleceram com os outros diretores? 
Através da interligação, é verdade. 
P.: Isso significa que tiveram a preocupação de contactar periodicamente e de um modo 
organizado com os diretores das outras escolas que, no fundo, representam? 
Exatamente. Claro que isso depende muito das dinâmicas regionais, mas isso foi uma 
grande conquista e procurou-se incentivar a que os colegas o fizessem. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 30 70 Acho que tem sido uma ação muito positiva. Apesar de algumas criticas pontuais, 
porque nós estamos sempre na mira, como se costuma dizer. É porque somos amigos 
da ministra ou porque  estamos ali para fazer favores ou por isto ou por aquilo. É normal 
haver este aproveitamento por parte dos media e até de algumas fações que lhes 
interessa alimentar um determinado discurso. Mas, sem Conselho das Escolas 
estávamos muito pior, é a única coisa que eu tenho de dizer. Não tenho dúvidas 
nenhumas que o Conselho das Escolas ajudou a melhorar muitas das medidas que o 
governo implementou. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 35 51 Neste momento o Conselho de Escolas, como órgão consultivo, terá um caminho a 
fazer, terá de se reorganizar, eventualmente terá de se reestruturar e não é fácil pôr a 
funcionar uma máquina daquelas com sessenta pessoas diferentes, de diferentes 
regiões, mas como resultado, acho que é francamente positivo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 35 52 Eu acho que o trabalho é positivo. Alguns dos diplomas que saíram ultimamente foram 
muito à luz das sugestões apontadas pelo Conselho das Escolas, o que é interessante, 
é interessante porque nós estamos no terreno e sabemos as necessidades. Quando nos 
ouvem e colocam em prática aquilo que nós transmitimos, na verdade é bom. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 37 55 É um balanço positivo. E muitos aspetos tivemos a oportunidade de dizer à senhora 
ministra o que está mal.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 40 40 muito bem o que o Conselho deveria fazer, houve muito voluntarismo e entusiasmo no 
início, mas a questão da representatividade nunca funcionou em determinados locais 
porque se havia conselheiros que reuniam com os colegas da região, veio-se a perceber 
mais tarde que outros não, nem sequer davam a conhecer o que se ia discutindo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 41 73 Muito positivo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 42 58 No aspeto pessoal acho que o balanço é positivo: gosto de participar, gosto de poder 
falar, gosto de tomar conhecimento em primeira mão e de colaborar. Eu penso que 
colaboro; não sei se colaboro ou não, mas gosto de pensar que sim. Acho que esse 
contacto é bom para as escolas, é bom para os diretores, faz com que nós discutamos 
mais e mais previamente estes assuntos. Há coisas que nós agora podemos discutir 
previamente que dantes só tomávamos conhecimento delas quando eram publicadas e 
acho que isso é bom. E depois, gosto do Conselho das Escolas, gosto das discussões; 
são discussões ricas; gosto das pessoas; são pessoas interessantes e são pessoas cujo 
trabalho me diz qualquer coisa e eu aprendo com elas, não é? Portanto, nesse aspeto é 
bom. E nos momentos de reunião; nos plenários e nas reuniões por secção, como nos 
momentos informais, nos intervalos e nos almoços somos sempre muito bem tratados 
pelo Ministério da Educação. Não ganhamos nada com isso, mas, pelo menos, somos 
bem tratados, o que também é importante. Portanto, acho tudo isso muito positivo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 42 59 se eu me bati pela existência de um órgão parecido com este, não posso agora vir dizer 
que não era necessário. As expectativas não estão completamente alcançadas, mas eu 
acho que é positiva a existência do Conselho das Escolas, mesmo que haja muito gente 
que não se revê nele e ache que somos uns palermas e uns paus mandados. Eu acho 
que não o somos. Mas, claro, no futuro, logo se vê o caminho que isto vai dar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 45 68 Eu acho que é um trabalho positivo. Na minha perspetiva acho que o ministério faz bem 
em ter um Conselho das Escolas e, de vez em quando, em equipa ouvir as pessoas que 
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interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

estão no terreno, porque acho que isso cria uma grande proximidade entre as pessoas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 46 42 Eu acho que este primeiro mandato foi um crescer, era tudo novo para todos nós. Agora 
com o novo Conselho que aí virá pode ser diferente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 46 43 que retiras, essencialmente, da tua participação neste órgão? 
Para já, o conhecer, conhecer o quanto isto é diferente consoante as regiões. Há uns 
anos havia a ideia de que o norte era mais pacífico e que o sul é que era muito 
contestatário. Agora não, é ao contrário. Agora estamos mais confiantes. Acho que foi 
muito importante conhecer esta realidade das regiões, nós não conhecemos sempre 
tudo e esse contacto entre todos foi muito importante. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 48 58 Para já, é o trabalho possível. Eu por coincidência estou no Conselho Nacional de 
Educação. Aprendi muito e quando me pede para olhar para o espelho, eu aprendi 
imenso. Eu olho para o espelho e pergunto-me para que é que vai servir tanta 
aprendizagem, não sei o que vou fazer. Eu como pessoa aprendi muito, agora tenho é 
que reverter o que aprendi para a escola porque senão o meu conhecimento é inútil. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 50 58 o Conselho das Escolas é um órgão consultivo do Ministério de Educação, não é? 
Existe quando o Ministério da Educação quiser consultar. Por outro lado, eu acho que 
em determinados momentos nós, Conselho das Escolas, tomámos algumas posições, 
que pronto, que foram transmitidas a quem de direito, a quem nos pediu a opinião, à 
ministra da Educação, que nem sempre foram consentâneas, nem sempre foram de 
acordo, estiveram de acordo com aquilo que eram as vontades do Ministério da 
Educação, ou as medidas que queriam implementar. Mas acho que, quer dizer, não teve 
um efeito, se calhar nem era para ter. Se era para ter de contrapoder, não teve esse 
efeito, também não é esse o objetivo. Talvez agora com estes grupos de trabalho e com 
a documentação que se produza, possa ter um efeito ainda mais positivo, face àquilo 
que é o papel que o Conselho das Escolas pode ter, enquanto elemento que contribui 
para a melhoria do sistema educativo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 

Delta 52 66 Faço um balanço positivo. Eu acho que não tem sido fácil. Tivemos um caminho longo 
de aprendizagem no sentido do trabalho interno, de como nos organizar, de como 
apresentar as coisas em plenário, Isso foi um caminho longo e árduo porque houve 
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Positivo sempre ali algumas complicações, mas acho que neste momento as coisas correm de 
feição. Também não sei se é um órgão que vai durar muito se vai durar pouco, ou seja, 
dependendo do próximo ministro que vier, se ele recuperará este órgão porque pode 
existir no papel e nunca ser convocado. Portanto, não faço ideia do que o próximo 
ministro fará em relação a este órgão, mas se não for este órgão é importante ouvir, em 
plenário geral os diretores porque são eles que irão sempre implementar as medidas da 
tutela, são eles que estão à frente das escolas. Somos nós o interface, não são as 
direções regionais que estão lá, que estão longe do terreno. São, efetivamente, os 
diretores que implementam as medidas e quem têm de dar a cara por essas medidas e, 
portanto, é importante ouvi-los. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 53 46 O balanço tem sido positivo, embora reconheça que, eventualmente, poderia haver a 
expectativa que tivesse um outro papel. Mas as pessoas têm de entender que é um 
órgão que ainda está no seu início, estamos no segundo ano. A altura em que ele surge 
não é muito favorável, vê-se envolvido numa questão tão polémica como foi a avaliação. 
Mas, temos sempre de ver os aspetos positivos, essa polémica acabou por dar uma 
certa projeção ao Conselho das Escolas e facilitou o seu conhecimento porque o 
presidente, sempre que era entrevistado, era sobre esse assunto que era questionado. 
Agora, não foi fácil. Por outro lado, estamos perante um órgão consultivos quando 
algumas pessoas esperavam que tivesse um papel muito mais interventivo, e não é 
esse o seu papel, e por outro temos uma tutela que sempre fez uma governação com 
base numa maioria absoluta, uma governação muito determinada, que, portanto, não 
esperava que o conselho tivesse esse papel muito interventivo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\1. 
Positivo 

Delta 56 68 Acho muito importante. Eu acho que o trabalho foi muito importante, enquanto lá estive 
nesses três anos, acima de tudo nos aspetos em que houve a possibilidade de termos 
contacto com a vinda de especialistas. Mais a esse nível foi muito importante. Sei que 
ao nível dos Estados Unidos isso é feito pelas associações de diretores, mas eu acho 
que aquele suporte dado pelos especialistas das diferentes áreas da gestão, da gestão 
educativa e da gestão escolar, acho que é muito importante, o próprio contacto com os 
secretários de estado, com os diretores-gerais dá para perceber muitas coisas numa 
relação de proximidade que de outra forma é quase impossível. Esta relação de 
proximidade acho que é importante e muito útil. Deu-me uma outra visão das coisas, 
para o bem e para o mal. Deu-me um outro know-how, acho que aprendi. Agora, como 
em tudo, chega-se a uma determinada altura em que é a altura de dar o lugar aos que 
estão a seguir na lista e foi isso que nós fizemos. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 01 89 Eu estou desiludido com aquilo que é o fundo do Conselho de Escolas. Ainda na 6.ª 
feira lá estive e foi mais uma desilusão (...) tínhamos um ponto único, era uma reunião 
extraordinária para tratar do projeto portaria que regulamenta a resolução do Conselho 
de Ministros sobre os Mega Agrupamentos. Chegámos lá, não tínhamos nenhum projeto 
portaria porque o Ministério ainda não conseguiu fazer chegar e em vez disso temos o 
Secretário de Estado a dizer umas coisas que deixou o pessoal todo virado ao contrário. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 01 90 Sei que vai haver um novo presidente do Conselho das Escolas porque o atual não se 
candidatou. (...) estive a ver as listas aí há tempos e, se calhar, metade das pessoas 
que lá estão, se calhar, continuam e vai haver metade de gente nova. (...) aqueles que 
se afastam, penso que estão na minha linha. Achamos que chegámos à conclusão que 
não vale a pena. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 05 74 achei que era um desafio interessante, mas as coisas não correram exatamente assim 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 05 75 Sinto um vazio a tal ponto que, independentemente desta situação, eu nem me quis 
candidatar ao Conselho das Escolas.(...) Pois, não quis porque não sinto que esteja a 
contribuir para aquele projeto inicial que no princípio o Conselho tinha, não era? Que era 
o de estarmos um conjunto de presidentes a contribuir. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 07 93 Eu não gostei nada de pertencer a este órgão. Senti-me pouco útil. E também estou a 
fazer autocrítica. Senti, primeiro, que é um órgão desorganizado, em que as pessoas 
interagem de forma completamente desorganizada, dizem a sua própria opinião. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 11 90 Este órgão para mim tem sido uma desilusão. Embora eu soubesse desde o princípio 
qual era o objetivo, ainda pensei que pudesse ser útil e que pudéssemos conversar de 
forma mais próxima, mesmo próxima, com reuniões , com discussão, acho que isso era 
útil. A partir de certa altura, sobretudo por causa desta questão da avaliação do 
desempenho dos professores, eu comecei a perceber que o Conselho das Escolas era 
um veículo para passar determinadas coisas que era preciso amaciar primeiro. Se a 
medida em si tem alguma bondade, eu acho que acabou por se subverter porque eu 
acabei por, a partir de certa altura, me sentir usado. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 14 96 É muito, muito negativa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 14 97 eu tive sempre muita esperança de sermos úteis e, sinceramente, começo a sentir a 
meio do mandato, três quartos do mandato, que ia lá e não fazia nada. Quando eu vou 
lá e sinto que os discursos à volta não me dizem nada, que não se está a fazer nada 
pela Educação quando há coisa para fazer, sinto que há tempo perdido e a ter cansaço. 
Não me senti útil e senti que ninguém nos estava a levar a sério. Quando digo ninguém 
é os próprios diretores, nem o próprio ministério, nem a própria opinião pública, nem os 
políticos; é um órgão que não tem interesse. Dizia ainda ao senhor secretário de estado: 
“Senhor secretário de estado, as pessoas que estão aqui, bem ou mal, são sessenta 
que o país escolheu para o aconselhar. O que nós queremos é que nos venha pedir 
conselhos, não queremos debates políticos, isso é para a Assembleia da República.” 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 15 74 Que balanço faz do trabalho desenvolvido pelo conselho das Escolas? 
Deveria ter sido muito melhor. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 15 75 parece-me estar muito desiludida com o Conselho das Escolas, mas ao mesmo tempo 
vejo-a algo calada, retraída. É uma desilusão introspetiva? 
É assim: eu penso que uma gestão, de uma escola ou deste órgão, não pode ser uma 
gestão política. Eu nunca fui filiada num partido, tenho as minhas ideias políticas, mas 
isso nunca interferiu na gestão da escola, nem pode interferir. O facto de eu também ter 
sido culpada, porque faço parte de um órgão para o bem e para o mal, de ter 
consciência que o Conselho das Escolas tem feito concessões políticas, irrita-me. Por 
isso é que eu digo que gostava de ter tido a coragem do Z. 
P.: Mas porquê? 
Porque sim, porque ele tem convicções. Ele também é político e eu não sou. Isso talvez 
tenha sido uma das coisa que me justificou ficar lá. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 

Delta 18 66 Eu no princípio (...) fui para lá de uma maneira um bocado inocente, a pensar que 
iríamos ali conversar sobre Educação e que iríamos avançar com algumas coisas, com 
algumas sugestões importantes, para mudar alguma coisa, porque nós tínhamos uma 
experiência no terreno que poderia de alguma forma ajudar a melhorar algumas coisas. 
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Negativo Portanto, quando fui para lá, fui um bocado nessa boa vontade, achando que íamos 
fazer muito. Mas essa ideia foi-se desvanecendo. Fui muito rápida a ver que aquilo era 
outra coisa. E porquê? Também como foi uma altura de muito controvérsia e com 
muitos diplomas e muitas coisas a sair ao mesmo tempo, aquilo acabou por não dar 
tempo para que a gente desse as sugestões, que fossemos ouvidos. Ás vezes, a gente 
estava a dizer e já estavam a sair as leis. Quer dizer, isto foi tudo atropelado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 21 72  Conselho das Escolas não está a funcionar como eu esperava (...) que funcionasse, um 
bocadinho como aquilo que nós fazemos a nível local.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 21 73 alanço faz do trabalho que o Conselho das Escolas tem realizado ao longo deste 
tempo? 
Sinceramente, não tenho visto nada de especial. 
P.: Isso significa que não faz uma avaliação positiva? 
Não. 
P.: Então o tem falhado em quê? 
Poderá ser na liderança. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 22 70 Estou muito insatisfeito; o princípio era bom mas a concretização não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 22 71 o Conselho das Escolas não está, eventualmente, a representar os diretores das 
escolas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 22 72 Faço um balanço bastante negativo. Os valores pelos quais eu e os meus colegas de 
lista que fomos eleitos nesta região foram: independência, não nos sujeitarmos a 
qualquer tipo de pressão: económicas, políticas, religiosas. Independência total da 
escola pública e cada vez com mais qualidade. O outro valor foi irreverência, eu era o 
número um da lista e espero continuar irreverente por muitos anos. Achámos que não 
devíamos ter qualquer atitude subserviente em relação a ninguém; nada de 
subserviência em relação ao poder educativo. Depois, representatividade, a questão de 
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termos assumido o compromisso de não levarmos as opiniões de nós os três mas sim 
da maioria que compareça nas reuniões que fazemos na nossa zona. Eu acho que o 
Conselho das Escola falhou a todos os níveis. Em primeiro lugar a questão da 
independência. Aí notou-se, nomeadamente na questão da avaliação, notou-se falta de 
independência (,,,), uma colagem, nomeadamente a partidos políticos. As pessoas que 
eram do PS a esquecerem tudo o que era a escola e a defenderem o modelo por 
questões políticas e as pessoas que são do outro lado, de outros partidos políticos a 
criticarem tudo no modelo por razões políticas. Eu posso dizer, porque até já o disse 
publicamente, não estou com partido nenhum, estou cada vez mais longe dos partidos e 
identifico-me, cada vez mais, com uma solução qualquer alternativa que não passe 
pelos partidos porque tenho muito má impressão de todos os partidos. Diz que 
independência não vejo, irreverência muito menos e, essencialmente por força da 
direção que temos chega a haver uma subserviência que acho escandalosa em relação 
à equipa ministerial. Estou convencido que a maior parte dos conselheiros vota lá de 
acordo com aquilo que pensa, com as suas convicções pessoais, e não está a 
representar o distrito que o levou lá. Concluindo, faço um balanço negativo e por isso é 
que estou a alinhar noutros movimentos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 25 75 Vejo ali um órgão perfeitamente inútil, neste momento. 
P.: E porquê inútil neste momento? 
Porque não há ali uma verdadeira partilha duma ideia, nem num espírito que eu gostaria 
de ver, numa coisa destas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 25 76 aquilo é um órgão que neste momento é perfeitamente inútil, não está lá a fazer nada, 
acho que é só um desperdício de dinheiro. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 27 67 Acho que é muito fraquinho. 
P.: E fraquinho porquê? 
Porque acho que não se faz nada, não se diz nada. As pessoas estão ali numa posição 
que parece o governo. 
P.: Quer-me dizer que há alguma colagem ao poder político? 
Exatamente, acho que há, pode escrever isso na tese porque é verdade 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 44 60 foi um ato que fica muito caro ao Estado. 
P.: Não vê necessidade do Conselho das Escolas? 
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interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Não vejo, a sério. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 51 54 Acho que o balanço é negativo. 
P.: Porquê? 
Não sei bem porquê. Não sei, provavelmente pela nossa própria dificuldade em 
integrarmos um grupo assim, por muitos não saberem o que é um órgão consultivo, 
porque é apenas consultivo. Não estamos ali para lançar pistas, propostas, sugestões, 
mas para nos pronunciarmos sobre aquilo que nos solicitam, embora possamos fazer 
desenvolver alguns trabalhos. De alguma forma, andámos um pouco a reboque do 
ministério, perdemos muito tempo com algumas coisas, deixando o resto. Houve 
conflitos pessoais. Pela inexperiência, pelo perfil das próprias pessoas envolvidas, não 
foram o melhor para a afirmação do Conselho das Escolas. A própria inexperiência de 
serem apanhados, estou a falar do presidente do Conselho das Escolas, que foi 
apanhado em entrevistas, sem rede, sem estar preparado, e a comunicação social é 
muito traiçoeira. A imagem que passa marca o próprio órgão e acho que também 
sofremos um pouco com essa situação. O Álvaro é uma ótima pessoa, acho que nem 
vai continuar, não se candidatou. Acho que foi mais penoso para ele do que para nós, 
porque ele é que dava a cara e não tinha nenhuma estrutura para o apoiar, um 
secretariado, e é difícil neste contexto ir para um programa de televisão e ter 5 a 10 
segundos para se pronunciar e depois não o deixar organizar as ideias e apresentar 
efetivamente os pontos de vista. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 54 49 Sim, bastante desilusão. Repare, estavam ali pessoas muito boas naquele Conselho de 
Escolas, e pessoas com filiação política mas que conseguiam algum distanciamento, 
isso provou-se, por duas ou três vezes, que realmente conseguiam dissociar uma coisa 
de outra. Mas continuo a dizer que havia ali pessoas que nitidamente estavam ao 
serviço de interesses políticos, e que são identificáveis. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\2. 
Negativo 

Delta 58 43 Não sei se tem respondido aquilo que o ministério pretendia, se tem respondido aquilo 
que os professores na generalidade esperavam. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\3. 

Delta 07 94 eu fazia parte do Conselho de Escolas e neste momento, nem sequer me candidatei, 
porque acho que de facto... Bem, isto é importante na medida que tu estás por dentro 
das coisas, mas também te limita depois dentro do teu espaço da escola. 
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Positivo e negativo 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\3. 
Positivo e negativo 

Delta 09 112 Eu já acreditei mais no Conselho das Escolas do que acredito neste momento. Eu 
pensei no último mandato, com várias atitudes que tivemos, com vários movimentos que 
tivemos, que poderíamos vir no futuro a fazer diferenças. Agora, neste momento, eu 
estou a achar tudo muito discreto. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\3. 
Positivo e negativo 

Delta 38 53 Nem positivo, nem negativo. Digo isto pela inconstância por parte da tutela porque se há 
momentos em que parece que tudo aquilo que nós dizemos é aceitável, há outros 
momentos em que a senhora ministra e o senhor secretário de estado vão para lá e 
dizem “Nós estamos aqui para os ouvir, mas depois tomamos a decisão que queremos”. 
Claro que a gente dá conselhos, dá opiniões, dá palpites, mas é como o pai que dá 
conselhos ao filho, está-lhe sempre a dizer a mesma coisa e o fulano não quer saber? 
Repete-lhe uma, duas, três vezes a mesma coisa? Chegamos à conclusão que não vale 
a pena estar a dar conselhos. Para quê? Para cair em saco roto e depois as calinadas 
se voltarem a repetir passados quinze dias? Eu dou-lhe um exemplo: o senhor 
secretário de estado estava a preparar o despacho sobre o voluntariado, fizemos três 
reuniões, dois plenários e uma reunião regional, criticámos-lhe o documento de uma 
ponta à outra pois ele publicou aquilo que tinha para publicar e acabou-se. Está bem... 
Justifica-se a gente andar a gastar dinheiro, a fazer deslocações, a perder o nosso 
tempo quando seríamos mais úteis nas escolas, quando aquilo em que estivemos a 
trabalhar ser reduzido a pó? Nada, vão gozar outro. Há outros momentos, não sei se por 
fragilidade, em que funcionamos quase como tábua de salvação e, então, parece que 
há uma grande abertura. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\3. 
Positivo e negativo 

Delta 47 60 Sinceramente não sei. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\A proximidade 
com o poder político fascinou 
muita gente 

Delta 07 95 em termos do Conselho das Escolas, sinceramente, nunca percebi muito bem qual era o 
sentir das pessoas. Acho que na generalidade as pessoas ficaram satisfeitas. Porquê 
António? Porque esta questão duma responsabilidade unipessoal dá poder e a maioria 
das pessoas ficam fascinadas com o poder. E o poder, muitas vezes, corrompe e, 
portanto, este fascínio com o poder às vezes ofusca a outra leitura. É que o poder trás 
responsabilidades e, portanto, as pessoas que numa primeira fase ficaram fascinadas 
com esse poder... 
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P.: Com a proximidade ao poder político? 
Sem dúvida,  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Aumentou a 
minha responsabilidade 

Delta 03 82 não vejo que isso [o meu ego] tenha aumentado, nem noto que os meus colegas vejam 
isto. Agora o que isso me criou foi, por exemplo, o corpo docente como sabe que eu sou 
do Conselho das Escolas, como hei de dizer... (...) acham que eu devo dar mais 
respostas. (...) Até os outros Diretores dizem: “Vocês que vão lá, vocês que estão lá, 
digam lá. O que acham?” E nós: “Mas isso não foi lá tratado, não fazia parte da ordem 
de trabalhos.” Mesmo assim pergunta: “Mas o que é que acham?” 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Aumentou a 
minha responsabilidade 

Delta 03 83 Implicou que tenho uma responsabilidade acrescida, quer perante a administração, quer 
perante os meus colegas, quer perante a própria organização. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Aumentou a 
minha responsabilidade 

Delta 18 67 Aumentou a sua responsabilidade? 
Aí sim, de alguma forma, sim. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Aumentou a 
minha responsabilidade 

Delta 23 83 A responsabilidade aumenta sempre muito mais, não é? Porque nós podemos ser 
confrontados com as nossas posições, no imediato e, portanto, temos que as ter. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Aumentou-me 
o conhecimento 

Delta 10 82 Eu tive a sorte de ser um elemento do Conselho das Escolas e, como tal, trago por 
antecipação e com alguma profundidade as abordagens a nível educativo que se têm 
feito nos últimos tempos. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Aumentou-me 

Delta 16 95 Dá-me uma visão diferente das coisas e permite-me outro tipo de conhecimento (...), 
abre-me os horizontes, é isso.  
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o conhecimento 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Continuo igual 
ao que era 

Delta 05 76 continuo igual a mim própria. 
P.: Continua a ver-se da mesma maneira? 
Continuo, continuo. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Deu-me outra 
visão 

Delta 30 71 o facto de termos mais proximidade com a tutela também nos ajuda a perceber melhor... 
E isto também pode ser um problema para nós... é um anticorpo... Apercebemo-nos 
mais facilmente como a tutela pensa, reage e age. 
P.: Coisa que anteriormente não acontecia? 
Coisa que anteriormente não acontecia. Isto também acaba por nos influenciar e, muitas 
vezes, é um aspeto em que nós entramos em colisão com os professores. Os 
professores também não muitos habituados... 
P.: A essa forma de estar? 
Exatamente, a essa forma de estar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Passei a 
perceber melhor as medidas 
políticas 

Delta 11 91 O facto de estar mais perto da ministra também me ajudou a ver a bondade das 
medidas que algumas pessoas que estão longe não conseguem ver. É a diferença entre 
quem vê as medidas através da comunicação social ou da lei e de quem as vê porque 
elas lhes são explicadas. Eu admito que fiquei a simpatizar mais com as medidas 
porque elas me foram explicadas pessoalmente, admito que deixei que isso 
acontecesse e fiquei mais envolvido com elas porque isso me foi explicado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Passei a ser 
mais comedido nas intervenções 

Delta 10 83 honra lhe seja feita, não há momento nenhum em que lhe tivesse colocado alguns 
problemas que a minha quintinha tem, que ela não providenciasse imediatamente para 
que eu fosse ouvido sobre o que se passava, na perspetiva da resolução imediata dos 
problemas. E o que se passa comigo passa-se com todas as pessoas. Isso também 
corrompe e, pelo menos, tira-nos alguma força para na emoção ser mais comedido na 
intervenção ou na intervenção ser mais comedido com a emoção. É melhor assim. Sou 
muito mais cuidadoso na forma como faço as abordagens, muito mais do que era antes, 
até pela própria disponibilidade que eu sinto das pessoas na resolução dos problemas. 
Isto é, aquela parte emocional que eu tinha sempre que intervinha, quer na Direção 
Regional, quer com os secretários de estado, quer com a ministra, hoje que conheço 
melhor a sensibilidade deles para os problemas educativos, e a forma como eles fazem 
as abordagens, sou mais comedido na forma de intervir. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Passei a ter 
maior poder de intervenção 

Delta 08 101 a proximidade com o poder político... eu penso que...(...) Aumentou-me o conhecimento 
e aumentou-nos, de facto, a quem teve essa proximidade, a possibilidade de 
intervenção a nível do poder político. E essa foi a visão que teve a professor Maria de 
Lurdes, que poucos políticos tiveram no nosso país. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Passei a ter 
maior poder de intervenção 

Delta 23 84 é um valor acrescentado que eu adquiri, não é? Tenho essa oportunidade ninguém me 
a tira, nunca ninguém me a tirou, eu posso pedir a palavra e dizer aqui del’ rei ou, ou  
aqui não d’el rei.(...) Tenho esse poder, digamos que é o poder de poder dizer 
diretamente às pessoas aquilo que nós pensamos e aquilo que entendemos sobre as 
coisas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Passei a ver o 
poder político de outra forma 

Delta 08 102 Provocou-me, sabe, alguma alteração na forma como eu via o poder político. Embora 
este poder político tivesse sido contestado na rua, grandemente, por questões, algumas 
delas enfim de um dirigismo exacerbado, eu nunca tive uma tão grande proximidade do 
poder político naquilo que me diz respeito. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Ser conselheiro 
é estar num lugar privilegiado 

Delta 03 84 estar no Conselho das Escolas é estar num lugar privilegiado 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Ser conselheiro 
é estar num lugar privilegiado 

Delta 06 74 Eu sinto que é uma honra para os elementos daquele órgão terem a ministra e os 
secretários de estado presentes nas reuniões, com a frequência que tem acontecido, 
com a disponibilidade para dialogar, para pedir pareceres. Esteve lá também o primeiro 
ministro e não era tempo de eleições e isso demonstra a importância que foi dada 
àquele órgão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Ser conselheiro 
é estar num lugar privilegiado 

Delta 10 84 sente-se um líder especial? 
Sinto. Sinto e vou-lhe dizer porquê. Eu tive aqui no dia 9 de julho o encerramento das 
comemorações dos 25 anos e tive aqui dois ministros. Quando estava sentado à mesa 
com eles, eu questionava-me se não fosse elemento do Conselho das Escolas eu 
estaria ali. Estou convencido que não. Isto por um lado, por outro, se a gente acede com 
maior facilidade ao poder, isso não é uma coisa que passe despercebida nas nossas 
vidas e que a gente faça de conta que não é relevante. Quem disse o contrário é 
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mentiroso. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Ser conselheiro 
é estar num lugar privilegiado 

Delta 18 68 aquilo dá sempre um certo orgulho por estar, é evidente [e] depois tem outra coisa, que 
também é muito importante, a proximidade com o poder. Isso também ajuda porque eu 
nunca traria aqui a Ministra da Educação, como ela veio aqui duas vezes, se não 
estivesse lá. Se a não conhecesse, se não tivesse chegado perto dela, não teria 
conseguido nada. Portanto, isso também dá outra visibilidade e outra maneira de estar. 
Também achei que isso tinha importância por aí, porque ao estarmos perto do governo, 
temos mais possibilidades de fazer chegar aquilo que achamos ser importante. 
Enquanto conselheira... 
P.: E dá outras possibilidade de contatos também? 
Contactos, é evidente. E isso importa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Ser conselheiro 
é estar num lugar privilegiado 

Delta 18 69 Ter acesso a informação privilegiada eventualmente, provavelmente? 
Exatamente, por isso mesmo é que acho isso importante.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Ser conselheiro 
é estar num lugar privilegiado 

Delta 23 85 Foi desfazer aquele mito de que alguns cidadãos, comuns de carne e osso, não estão 
acessíveis ao comum dos mortais como eu, não é? E, portanto, isso desfez-se 
completamente e o trabalho começou a ser entre pares. Desse ponto de vista acho 
muito bem 
A mim, pessoalmente, não me trouxe (...), agora também digo, obviamente, que 
ninguém fica indiferente à presença de um alto responsável do Estado. E senti-lo a 
trabalhar ao pé de nós. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\4. 
Impacto no Diretor\Sinto-me mais 
seguro e confiante 

Delta 16 96 eu acho que isso me dá mais visibilidade junto dos outros e também ajuda a construir a 
minha confiança e segurança. Cá está se eu acho que sou capaz de fazer isso é 
porque, se calhar, sou mesmo capaz. Reforça um bocado a minha autoestima e sinto 
que tento estar mais informada e me ajuda aqui no meu papel na escola.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\Deve também ter 

Delta 07 96 na medida que é um órgão consultivo do Ministério da Educação (...) ter-se-á de 
organizar para dar resposta a essas situações. Uma coisa é certa, para além de dar 
resposta pode, com toda a certeza, ter uma agenda própria e desenvolver trabalho. 
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uma agenda própria 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\É um órgão 
demasiado grande 

Delta 07 97 Acho que é um órgão demasiadamente grande 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\Está aquém das 
expetativas 

Delta 16 97 Vejo o Conselho das Escolas como um espaço com muito potencial mas que, às vezes, 
não rende muito. Isto falando assim de uma forma muito simples. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\Está aquém das 
expetativas 

Delta 57 64 está de alguma forma desiludida com o trabalho que o Conselho das Escolas tem 
desenvolvido? 
Não me parece que o Conselho das Escolas esteja a utilizar a força que poderia ter. 
Não está a ser inteligente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\Há muito a melhorar 

Delta 10 85 Temos muito que aprender. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\Há muito a melhorar 

Delta 48 59 a falta de amadurecimento, de não nos conhecermos uns aos outros, a falta de tempo, a 
pressão grande da tutela para emitir pareceres sem tempo e a manipulação exterior não 
deixou o Conselho das escolas crescer. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\Tem de conquistar a 
sua autonomia 

Delta 07 98 é importante que em cada momento os outros diretores, que se fazem representar por 
esses diretores no Conselho de Escolas, sintam que esse é um órgão completamente 
autónomo e independente relativamente seja a quem for. E, portanto, que em cada 
momento as posições que esse órgão toma não são para legitimar  A, B, ou C. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 

Delta 10 86 Um órgão só se justifica se a dimensão do trabalho que produz foi socialmente 
importante, mas credível. Um órgão das escolas não pode andar a deliberar e uma 
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interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\Tem de conquistar a 
sua autonomia 

semana depois ou um mês depois andar a desdizer aquilo que disse. O Conselho das 
Escolas só pode fazer um trabalho credível se for imbuído de uma orientação, não 
política, no sentido de que quando estamos a discutir, despimos as vestes de diretor da 
minha escola e ainda não temos essa cultura 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.02 A dinâmica 
interna\06.02.05. O balanço\5. 
Comentários\Tem de conquistar a 
sua autonomia 

Delta 41 74 acho que o órgão tem que ter a capacidade de assumir a sua independência porque é 
um órgão consultivo, ao fim ao cabo, embora, embora seja consultivo do Ministério de 
Educação é independente da estrutura do ministério. E  acho que esta cultura de 
independência ah só pode produzir maior afirmação do órgão quando as posições 
souberem ser tomadas. O respeito que, que a tutela vá ter pelo órgão tem muito a ver 
com isto, porque no dia em que a tutela sentir ah que aquele Conselho das Escolas se 
transformou, entre aspas, num sindicato de diretores, desculpem o termo, mas estamos 
quilhados, estamos quilhados. 
P.: Acaba com ele? 
 E não é só. Nem é só a questão de acabar com o órgão, estamos quilhados porque 
tudo aquilo por que uma série de presidentes, diretores pedagógicos, etc, lutaram ao 
longo dos anos que fosse uma estrutura que o Ministério tivesse como consultiva, 
próximo das escolas  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Dar mais peso às escolas 

Delta 17 85 Conceção talvez de uma escola diferente. E, quando eu digo uma escola diferente, 
estamos a falar em termos de peso nas escolas. No 75 a escola não é só do Diretor, a 
escola não é só da gestão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior hierarquização 

Delta 56 69 Se calhar. Eu acho que é uma conceção mais hierarquizada. Repare que, por 
coerência, este novo modelo de gestão é muito mais hierarquizado e muito menos 
partilhado do que o outro. Eu acho que ao nível da filosofia educativa há uma maior 
sustentabilidade ao nível da hierarquização dos papéis dos diferentes agentes. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 18 70 Aquilo que eu acho é assim: com o 75 houve uma pessoa que era o órgão, que era 
responsável, que tinha de ser autónomo e de dar resposta. É muito mais 
responsabilizado, acaba por estar com uma carga maior de responsabilidade. Por outro 
lado, o Conselho das Escolas era uma forma de ter um órgão que desse uma certa uma 
certa, que acompanhasse ou que desse, que dava alguma... (...) Visibilidade aos 
diretores, como algo que é importante dentro da escola, que não eram  coisas 
separadas, coisas isoladas. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 18 71 Uma importância crescente. Nota-se isso, e veio-se notando, mesmo em termos até de 
conversas, que há uma diferença. As pessoas, mesmo sem lá estar lá nada, sem se ter 
dito: “Eu é que sou o Diretor.”, mesmo os colegas notam que há uma diferença. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 36 51 É uma nova visão do poder político em relação à escola, claramente. 
P.: E que visão é essa? 
Isso, eu acho que sim. Eu penso que se procurou, pelo menos é a visão que eu tenho, 
que é que se procurou aumentar o índice de responsabilidade objetiva em alguém e 
numa lógica temos que trabalhar mais, temos que trabalhar melhor, temos que ter 
resultados, e é mais fácil responsabilizar alguém do que continuar numa terra de 
ninguém e não se responsabiliza ninguém. Portanto, aqui acho que há uma visão 
política nesta matéria, acho que sim. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 39 77 Eu acho que sim. Era aquilo que eu comecei por falar um bocadinho, eu acho que isto 
que é, no fundo, a implementação de um conjunto de políticas, neste caso, estas duas 
medidas, que têm a ver com esta nova forma de responsabilização, da prestação de 
contas. Estas novas políticas públicas, ligadas à administração pública, não são 
específicas só do Ministério da Educação, abrangem toda a administração pública. 
Agora, estas duas medidas, concretamente, com outras, sei lá, a escola, a escola a 
tempo inteiro, etc, acho que são um conjunto de medidas que procura, no fundo, como é 
que eu hei de dizer? Dar a ideia de que é possível fazer melhor com os mesmos 
recursos. No fundo, era isso de que estamos a falar. Por isso é que eu dizia que o 75, 
concretamente, não me parecesse que trouxesse nada de mudanças, de novo, em 
relação ao que estava legislado antes. Focalizando novamente naquilo que me estava a 
questionar. Eu acho que efetivamente, isto é uma nova visão da relação da 
administração com as escolas. Só que também o que eu acho, por aquilo que comecei a 
falar há um bocadinho, acho que é o caminho errado, neste sentido, que o poder, entre 
aspas, e as competências, estão a ser passadas diretamente para as escolas (não sei 
se são assim tantas), acho que é mais uma forma de desresponsabilização do próprio 
ministério porque as decisões, naquilo que é fundamental, dentro duma sala de aula, 
estão todas ainda centralizadas. A questão da gestão do currículo, a questão dos 
recursos humanos, a questão da gestão financeira, são as coisas que, efetivamente, 
podem trazer impacto. Tudo isto o Ministério não abriu mão. Abriu mão de um outro 
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conjunto de questões, que até lhe serve para, digamos, deslocar a responsabilidade 
para as escolas, sem que as escolas sejam ou possam ser responsáveis por isso. 
Então, para eu ser responsável pelos resultados, deixaram organizar a minha escola 
pedagogicamente, como eu acho que ela pode ser organizada. Eu não estou a dizer 
que pode ser organizada sem qualquer limite, não é isso. Devia era haver uma lei 
quadro, um modelo normativo que balizasse toda esta ação das escolas, mas deixasse 
as escolas organizar-se. Por isso é que eu dizia que essa perspetiva, no fundo, é mais 
uma forma de gerencialismo dentro da própria escola. Não são medidas que valorizem a 
autonomia, e agora aqui uso a palavra autonomia e a capacidade de decisão da escola 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 44 61 Naturalmente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 44 62 É uma filosofia totalmente diferente, as pessoas são responsáveis e não é preciso 
centrar numa pessoa única qualquer que seja. Eu nunca me pude queixar de que não fiz 
isto ou aquilo porque funcionava num órgão colegial. Eu acho hoje que as equipas é que 
determinam as coisas, é uma filosofia totalmente diferente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 46 44 Acho que sim. 
P.: E que visão é essa? Qual é a perspetiva? 
A perspetiva é exatamente a da responsabilidade do diretor, é de terem alguém a quem 
vão pedir contas. 
P.: Não poderá haver aí o reconhecimento determinante que o diretor tem numa escola, 
num Agrupamento? 
Também. Acho que uma das coisas que aconteceu foi o reconhecimento do trabalho 
que era feito. Esta figura dá mais essa importância. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 

Delta 47 61 passar a haver mais responsabilização. 
P.: Individual? 
Individual 
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importância sobre o gestor das 
escolas 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 50 59 Claro, claro que sim. 
P.: E que visão será essa? 
Acho que há uma ideia fundamental que salta do 75: é que a escola tenha um rosto, 
para o bem e para o mal. Aquilo que eu sinto é que já antes, pelo menos neste 
Agrupamento, já havia um rosto, se calhar até vários rostos, mas um rosto, porque há 
pessoas... 
P.: Mas dependia mais da própria pessoa? 
Da pessoa sim, sim. Não era, digamos, com todos, até porque o entendimento pode ser 
diferente. Pode haver pessoas que acham que não, que o presidente do conselho 
executivo não tinha que, ser uma pessoa marcante ou não tinha que ser uma pessoa 
que aparecesse sempre. Não sei se é bom ou se é mau, pronto, agora nós aqui, e um 
conjunto de escolas aí, nós assumimos sempre que nós somos os responsáveis 
máximos, independentemente de ser um órgão colegial, éramos os responsáveis 
máximos pela escola, para o bem e para o mal. Quando as coisas correm bem, 
normalmente o meu movimento é partilhar com todos o que corre bem. Quando corre 
mal, tentar assumir eu, que aquilo correu mal, perceber onde é que, evidentemente, 
internamente tentar perceber, onde é que esteve o erro para o corrigir. Mas 
externamente, se corre mal, sou eu a responsável, portanto tenho que ser, sou eu que 
vou responder por isso. Portanto, aí teve essa vantagem. O Conselho das Escolas, veio 
dar mais visibilidade aos diretores e aos presidentes dos conselhos executivos, embora 
ainda seja muito incipiente. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 51 55 Acho que sim. 
P.:  E que visão é essa? 
É uma aproximação a uma situação empresarial, o Conselho Geral é um pouco o 
conselho fiscal de uma empresa. Utilizarmos como órgão consultivo as escolas, é 
também darmos alguma dimensão que elas não tinham. É um reconhecimento da 
instituição, de uma forma que não existia antes, e que noutros setores comerciais e 
culturais já era visível. Provavelmente no ensino superior será, no secundário não era 
de todo, essa parte da demonstração e visibilidade de resultados, e a sua ratificação 
pela comunidade. O que o Conselho Geral introduz muito e realça é a participação da 
comunidade, das forças vivas, na administração das escolas, que tinha sido duma forma 
subtil e morreu já no 43 de 88, nos Conselhos Consultivos, que funcionaram muito 
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pouco. Morreu se calhar por defeito nosso, uma planta quando não se rega morre, mas 
tudo isto requer tempo de maturação, tempo para nos envolvermos nas coisas. Eu sei 
que há muitas experiências e projetos que eram melhor concretizados se tivéssemos 
mais tempo para reunir com as pessoas e nos aproximarmos delas. No momento em 
que vivemos, de tudo para ontem e dos poucos recursos humanos disponíveis, aqui na 
direção e gestão, não temos tempo para acorrer a essas situações. Pelo menos a minha 
experiência diz-me que essa proximidade com as pessoas envolve-as e isso é 
importante. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 52 67 Não sei. Posta assim a pergunta... Eu penso que... o que nos têm dito da tutela é que 
fazia sentido haver uma responsabilização, uma cara à frente de cada unidade orgânica, 
de cada escola. Isso, portanto, faz todo o sentido. Não sei é se haverá alguma 
articulação de uma coisa com a outra, isso não sei, sou sincero. Acho que em relação 
ao diretor é um ato pensado, ele é uma cara, para o bem e para o mal. Em relação à 
articulação com o conselho das Escolas tenho algumas dúvidas. Não me parece que 
isso tenha sido pensado no seu todo, de um modo articulado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 53 47 Sim, mas essa tem sido a grande discussão, desde há alguns anos, e tem sido a 
tendência dos vários governos, de diferentes quadrantes, que à frente das escolas deve 
estar alguém que assuma as responsabilidades, é a da responsabilização direta. 
Repare que essa ideia colhe na administração central e na local porque à medida que 
as autarquias, de uma forma genérica, recebem responsabilidades sobre a Educação 
sobre o pessoal, agora foi o não docente, eventualmente caminharemos para o pessoal 
docente, e sobre o parque escolar, naturalmente, a administração local começará achar: 
“Se somos nós que lhe pagamos, somos nós que o escolhemos. Neste momento, somo 
eleitos por um órgão com um reduzido número de elementos no qual a autarquia tem 
um peso direto e indireto porque em meios pequenos as instituições locais estão muito, 
mas muito ligadas às autarquias. Muitas vezes são subsídio dependentes das 
autarquias. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Maior responsabilidade e 
importância sobre o gestor das 
escolas 

Delta 58 44  responsabilização, trabalho, meios e recursos e depois resultados. 
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06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Não vejo ligação 

Delta 11 92 Não, eu não ligo uma coisa à outra. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Não vejo ligação 

Delta 19 85 Nunca fiz essa ligação, mas se calhar faz sentido.  

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Não vejo ligação 

Delta 33 58 Não. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Não vejo ligação 

Delta 35 53 Não me parece, não me parece porque a liberdade, tanto no projeto educativo como no 
plano de atividade ainda é dada às escolas. Não me parece que o 75 e o Conselho das 
Escolas venham trazer alguma alteração significativa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Não vejo ligação 

Delta 42 60 Eu sinceramente acho que não, porque não os acho substancialmente diferentes do 
115-A. O que faz o diretor é exatamente igual ao que fazia o presidente do Conselho 
Executivo. Entre o 75 e o 115, sinceramente, não vejo grandes diferenças. Pode-se 
dizer que, agora aqui, ele designa toda a gente e faz o que quiser. Isso é uma parvoeira 
completa. Acho que há diferenças na forma de designação que, isso sim, tem permitido 
aqui e acolá alguma instrumentalização, algumas interferências, algumas coisas 
esquisitas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Não vejo ligação 

Delta 45 69 Não sei se associava as duas coisas. Acho que o 75/2008 é uma nova visão da política 
educativa, é o responsabilizar mais aquela pessoa, aquele responsável, eu vou 
responsabilizar aquela pessoa para o bem ou para o mal, portanto acho que isto é uma 
perspetiva diferente de politica. O Conselho das Escolas é, mas é de outra forma, é o 
estar próximo das pessoas, ouvir mais diretamente as pessoas ligadas às escolas. São, 
de facto, formas diferentes de ver as escolas, mas parece-me a mim que são 
complementares. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 

Delta 59 51 Ora bem, eu nunca fiz esse raciocínio, esse pensamento. Em trinta segundos andar 
para trás e tentar aqui arquitetar qualquer coisa... Não sei, eu se tivesse tempo para 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1075 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

Conselho das Escolas e o 75-
2008\Não vejo ligação 

pensar nisto e se, sobretudo, em termos de tutela não tivesse havido grandes 
mudanças, eu diria que um órgão como este, numa recôndita, oculta, mas muito 
estratégica perceção do que é que, a médio e a longo prazo, poderiam ser 
determinadas políticas, teria sido o momento certo para criar este órgão porque ele 
poderia ser, em certo sentido, o efeito almofada tendente para aquilo que mais se 
adequaria em termos de contexto, senão não faria sentido. Nesse sentido eu diria que 
damos uma imagem de, como está legislado, de consulta, de transparência, de querer 
mudar algumas coisas no sistema e, portanto, é um órgão que pode fazer ali um 
interface entre as coisas. Mas também sabemos que esse órgão, mesmo que se 
arregimente doutra forma, à luz da matriz legislativa, só pode responder a situações de 
quem o criou. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Não vejo ligação 

Delta 59 52 P.: Não refletiste o suficiente, é isso? 
Não 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Preparar terreno para a 
municipalização da Educação 

Delta 38 54 Podem fazer num sentido, o de serem a preparação do terreno para a municipalização 
da Educação. Só assim eu compreendo o aumento do número de representantes dos 
municípios e a transferência de poderes do ministério para as autarquias e a politização 
que já começa a aparecer em determinados concelhos. Eu tenho receio que, pelo 
menos se alguns dos açores não se conseguirem conter nos devidos papéis, isto venha 
a trazer problema no futuro. Há colegas meus que já estão a ter problemas, eu sei o que 
já se está a passar. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\São tentativas para mudar 
alguma coisa 

Delta 23 86 Pelo menos é uma tentativa de poder ter de facto... Os protagonistas desconcentraram-
se, digamos assim, passaram, passaram a ser mais abrangentes, a ter uma 
componente não tão académica mas a ter uma componente mais experimental, mais 
baseada nas suas próprias vivências, na sua própria experiência. E isto pode ter 
utilidade. Que é uma tentativa de mudar alguma coisa, isso parece-me óbvio. Agora, se 
o Conselho e esta iniciativa de alterar a gestão, como o 75 acabou por alterar duma 
forma significativa... Mas eu também lhe digo uma coisa, tem muito a ver com as 
pessoas. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-

Delta 08 103 O 75 e o Conselho das Escolas abrem o caminho à consideração de que os diretores 
possam ser algo alheio aos processos educativos diretos. Ou  seja, ao abrir-se a 
possibilidade de que um diretor possa ser alguém que não tenha nada a ver com a 
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2008\Tornar o diretor alheio às 
escolas 

escola, é um perigo porque pode desvalorizar o papel da pedagogia, no aspeto da coisa 
pedagógica, no funcionamento da escolas e poderá assumir-se como uma questão 
administrativa. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Uma aproximação do 
Ministério com as escolas 

Delta 04 52 É uma nova conceção porque em relação ao Conselho das Escolas o Ministério está 
mais próximo das escolas, é quase um contacto direto. No 75, a proximidade era com o 
Diretor, que representava a escola. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Uma tentativa de centralizar 
a gestão 

Delta 03 85 Eu penso que haverá aqui uma tentativa de centralizar a gestão. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Uma tentativa de centralizar 
a gestão 

Delta 34 65 Eu acho que sim. 
P.: E que visão é essa? 
Mais centralizadora e mas controladora. 
P.: O poder político acha que o Diretor da escola deve ser um controlador ligado ao 
poder político? 
Exatamente. 
P.: E de que forma o poder político pressiona os diretores para que comprem essa ideia, 
digamos assim? 
Pelo poder que lhe dão vão-lhe exigir cada vez mais responsabilidades, porque é assim: 
o que acontece na prática é que nós não temos mais autonomia. Mas temos mais 
autonomia onde? Não temos autonomia. Eu acho que o Diretor está cada vez mais 
limitado. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 
Conselho das Escolas e o 75-
2008\Uma tentativa de centralizar 
a gestão 

Delta 57 65 nós caminharemos novamente para a centralização de todo o poder ao nível da 
educação. 

06. O CONSELHO DAS 
ESCOLAS\06.03 Ligação entre o 

Delta 13 128 Isso é uma pergunta marota, mas é verdade. Podem, podem, não sei. Eu, por norma 
não sou uma pessoa maldosa nas coisas, mas também não sou tão cândido ao ponto 
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Conselho das Escolas e o 75-
2008\Uma tentativa de ligar a 
gestão ao Ministério 

de não perceber que, eventualmente, nós podemos estar aqui a recentralizar e a criar 
um núcleo, face à gestão da educação em Portugal a nível do básico e do secundário, 
duma forma muito mais centralizada em que tenho dois ou três interlocutores. Isto faz-
me lembrar uma coisa que não é muito, muito querida na educação em Portugal, na 
história da Educação dos últimos dois séculos, que é regressarmos ao tempo do Diretor, 
do reitor, representante da administração central e que executa. Nunca conseguirei ver-
me assim. 

        

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Era uma pessoa com 
quem se discutia abertamente 

Delta 08 104 do ponto de vista da ação da professora Maria de Lurdes houve alguns aspetos que 
foram da sua própria personalidade. Ela era uma mulher aguerrida (...) e acho que essa 
característica foi muito interessante nela porque era uma mulher com quem se discutia 
abertamente. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Era uma pessoa com 
quem se discutia abertamente 

Delta 08 105 A ministra Maria de Lurdes era uma mulher obstinada, no bom sentido da palavra. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Era uma pessoa com 
quem se discutia abertamente 

Delta 09 113 Eu acho que ela quando implementava uma medida, quando discutia connosco, era 
defensora daquela ideia, identificava-se com aquilo. Era, e ainda é certamente, uma 
mulher bastante forte e com um poder de argumentação fantástico. Lembro-me das 
reuniões connosco, sessenta diretores do outro lado e ela conseguir argumentar e fazer 
com que as pessoas percebessem qual era a ideia. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Estabelecia uma relação 
próxima 

Delta 18 72 As pessoas dizem que ela era distante, que ela era arrogante e não era nada. Era uma 
pessoa muito próxima, com quem se falava muito bem. É evidente que ela também 
estava sujeita a críticas, que tinha muitas vezes de ceder aqui e ali e não tinha grandes 
manobras para fazer. O problema estava na parte financeira do país e das finanças, em 
que ela tinha de ceder aqui e ali. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\O primeiro contacto com 

Delta 17 86 Eu quero dizer que as relações que eu tinha com a doutora Maria de Lurdes Rodrigues, 
começou por ser uma relação de ódio, mas ficámos amigos. Vou-lhe só, se me permite, 
participei numa reunião talvez tivesse sido das primeiras reuniões que ela fez. Bom, 
tratou-nos mal, mas mal é favor e eu não gostei. (...) Uma reunião com todos, com todos 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1078 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ela foi mau os presidentes talvez do distrito. Não gostei, pronto, não gostei. Mas nessa reunião ela 
também lançou a questão das escolas se associarem  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 02 110 a outra equipe ministerial, isso é verdade, procurou dar muita importância, o diálogo que 
estabeleceu com os próprios Conselhos Executivos, até sem ser pelo Conselho das 
Escolas. A outra ministra reunia quase todos os períodos com os Conselhos Executivos, 
diretamente, coisa que nunca foi feita. Isso foi uma mudança. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 06 75 nunca ao longo destes vinte e tantos anos que estou à frente da escola encontrei um 
ministro com a disponibilidade para falar com as escolas, diretamente, como esta 
ministra. Antes da criação do Conselho das Escolas, e para surpresa geral, a senhora 
ministra da Educação aparecia em reuniões em vários locais. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 06 76 Com todos os presidentes dos conselho executivos, com todos. Ela surpreendeu-nos a 
todos com essa atitude de ir dialogar, ouvir, expor diretamente, em primeira mão. Foi 
uma surpresa geral porque era uma coisa que não existia antes, o que foi valorizador 
para as escolas e para a sua autonomia, que alguns teimam em não ver. Ter o mais alto 
responsável a falar diretamente com as escolas era algo que nunca tinha acontecido. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 08 106 eu nunca tinha visto os olhos dum ministro da Educação na minha vida e eu estou aqui 
há vinte e tal anos. Eu nunca tinha visto os olhos do ministro da Educação e esta 
ministra nós conhecíamos bem. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 08 107 a gestão democrática, a gestão baseada, inclusivamente, no diálogo com o próprio 
poder central e a professora Maria de Lurdes, sob esse ponto de vista, teve um papel 
muito interessante na minha opinião, que foi o de levar o Ministério aos sítios, ouvir o 
que é que os sítios tinham a dizer e, de alguma forma, tirar conclusões a partir daquilo 
que acontecia. Ela percebeu muito bem qual era o sentir das direções, mas não 
percebeu muito bem qual era o sentido da comunidade dos professores, por isso teve 
cem mil professores na rua. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 

Delta 09 114 A primeira reunião dela connosco foi aqui perto e eu nunca tinha visto um ministro 
passear pelas mesas. Deram-nos um almoço e foi sentar-se connosco a falar, conversar 
ali. Normalmente a gente via um ministro lá em cima a falar, distante. Ela foi duríssima 
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contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

nesse dia, principalmente com as escolar secundárias. Ela disse uma frase que eu 
nunca mais me esqueci; disse que as escolas secundárias estavam sentadas à lareira 
esperando o tempo passar. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 09 115 Começou ali um relacionamento, começou a fazer aquelas reuniões, ela ouvia os 
diretores. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 09 116 Mas ela antes do Conselho das Escolas já tinha a prática de reunir com os diretores? 
Já reunia para ouvir as pessoas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 14 98 É verdade, isso é verdade (ligação forte com as escolas). 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 14 99 quando a ministra falava com as escolas não vinha ouvir, vinha explicar as medidas, o 
que também faz sentido, faz todo o sentido porque nós sabemos que há muita 
intoxicação a nível da imprensa. A verdade é que somos nós que as aplicamos e 
vínhamos dar informação direta e aceitámos sempre isso muito bem. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 20 87 Não há memoria e a minha já é comprida, de um ministério da Educação, de a ministra 
da Educação, ter feito tantas reuniões com os conselhos executivos em geral. Esta é 
uma grande verdade e essa sedução também passou por aí. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 

Delta 23 87 pela primeira vez, como eu lhe disse à bocado, tivemos a cúpula do Ministério da 
Educação, preocupada com as nossas condições e com os nossos alunos, a tentar 
perceber como é que as coisas pequeninas, que às vezes são grandes, intervêm no 
funcionamento duma organização escola: e preocupados a ouvir-nos. E, portanto, isso 
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com os conselhos executivos foi, também do meu ponto de vista, feito pela primeira vez, não é? Eu há não sei 
quantos anos que ando nestas coisas, desde há trinta anos, nunca vi, senão no último 
mandato, nunca tinha visto um senhor ministro ou ministra da educação junto dos 
professores a tratar disto diretamente com ele; nunca vi. O máximo que vi era um 
Diretor regional ou um Diretor-geral de Recursos Humanos. De resto não era possível 
tê-los perto, não é? Não, e portanto, foi uma forma de trabalhar mais aberta, com os 
ouvidos mais atentos e mais próximos daqueles que têm que tomar decisões. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 23 88 refere-se ao facto de esses contactos estarem ligados ao Conselho de Escolas? 
Não, não só. A criação do Conselho das Escolas foi também uma possibilidade de estar 
mais perto mas, para além disso, as reuniões periódicas, todos os anos, com os 
membros dos Conselhos Executivos, dos diferentes órgãos de gestão e portanto, com a 
presença de... 
P.: Com todos? 
Com todos. Claro, não são todos duma única vez. 
P.: Sim, claro. 
Foi por regiões, mas todos ouvidos em conjunto. E portanto, a tratar questões, questões 
pequeninas, que parecem pequeninas, mas que são para a escola muito  grandes que 
são estas do seu funcionamento. Portanto, também não se lhe pode retirar esse mérito. 
Agora, houve de facto coisas que, politicamente, foram muito mal tratadas, sobretudo no 
relacionamento com os professores. Foi óbvio, ninguém hoje é capaz de negar isso, e 
os professores queiramos ou não queiramos são a mola real do funcionamento desta 
coisa que é o sistema educativo. Penso que não há dúvidas nenhumas sobre isso. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 31 67 Nós na escola estávamos habituados a ter uma tutela abstrata, mas que estava atenta, 
acompanhava as escolas, os projetos, e que dava resposta rapidamente, por telefone 
ou por escrito, às questões que eram colocadas. De repente, temos uma ministra da 
Educação que até nos ouve, porque faz reuniões com os diretores, era um apanágio 
dela. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 31 68 Fazia reuniões plenárias, por zonas pedagógicas, pelos assuntos que lançava. Era uma 
forma de defesa dela própria.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA Delta 32 49 Eu posso-lhe dizer que a primeira reunião que tive com a equipa ministerial foi em 
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EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

março ou abril, uma coisa assim, e nunca mais esqueci do dia 4 de julho de 2005. Fui a 
uma magna-reunião de presidentes do executivos e esteve presente o diretor regional, a 
ministra e os dois secretários de estado, o que não era comum. Eu nunca tive uma 
reunião em que me lembrasse disso. 
P.: De ver a ministra? 
Ministros com os secretários de estado. Lembrava-me de uma vez que o David Justino 
veio aqui à minha escola por causa dos tecnológicos e dos profissionais, quando ele 
anunciou que os  profissionais iam passar a haver nas escolas secundárias públicas. O 
diretor regional escolheu a nossa escola para ele vir cá, mas era assim uma visita 
pontual, não era uma magna-reunião, como esta, com quinhentas e tal pessoas. Ou 
seja, com todos os presidentes do conselho executivo da direção regional da Educação 
do Norte e com a equipa ministerial não era normal. Acho que todos nós ficamos meio 
abananados por tanta coisa que mudou naquele ano. Ou seja, a 4 de julho, foi-nos dito: 
“Atenção que a 1 de setembro vai ser assim, assim e assim. Eu ainda hoje tenho esses 
apontamentos da tal reunião. Foram tantas coisas, que acho que não houve capacidade 
de reação. A gente só dizia: “Ah, oh, ih.” Quer dizer, não havia mais do que isto e é 
preciso coragem para isso. Apanhou toda a gente de surpresa. Foi a história da 
componente não letiva, que como é lógico foi o mais forte, a questão do Inglês no 
básico, foi a questão das AEC’s, mal ou bem, foi uma sapatada, foi a questão da 
ocupação plena dos tempos escolares que foi uma excelente medida com as permutas 
dos professores. Quer dizer, houve assim uma série de coisas que foi anunciada 
naquela altura, as substituições... embora aí acho que é o calcanhar de Aquiles de 
algumas medidas, porque eu continuo a dizer, permutas sim... 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 42 61 até 2004, até 2005 salvo o erro, sim, até 2005; eu já levava doze anos de funções e 
nunca tinha visto uma ministra da Educação, nunca, nem conhecia o primeiro-ministro. 
Eu via um diretor regional, aliás, era chamado por um diretor regional, assim em grupos 
de quinhentos, era chamada para aí de dois em dois anos e já era muito. Agora, com 
esta ministra eu estive com ela frequentemente; e já não estou a falar do Conselho das 
Escolas, atenção. Nós começámos a estar com esta ministra uma vez por período. Ela 
assim que iniciou funções reunia connosco, ela e os secretários de estado reuniam 
connosco uma vez por período. Era extraordinário, ela corria o país todo para falar 
connosco. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 

Delta 43 38 ao longo destes anos todos nunca houve um Ministério de Educação que reunisse 
tantas vezes com os Conselhos Executivos como este, com as escolas todas do país, 
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Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

transmitisse a sua visão, aquilo que pretende fazer e pedisse sugestões, criticas, 
opiniões de quem está no terreno a gerir as escolas, a gerir a administração das 
escolas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 44 63 [n]as primeiras medidas [relacionadas com a avaliação], eu fui um dos convidados para 
ir a Lisboa nessa altura. Ela estava cheia de força nessa altura e ouviu, éramos para aí 
cento e cinquenta presidentes. Eu lembro-me quando chegámos ao Centro de Caparide, 
uma reunião que começou às cinco da tarde e acabou às três da manhã e eu fui ouvido. 
Ela ouviu um a um todos os presidentes que lá estavam, e dissemos o que é que 
achávamos importante, para isto, para o outro, a questão do tempo de permanência na 
escola, o isto, o aquilo, tudo. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 46 45 A outra ministra ouvia-nos muito mais, estava muitas vezes presente e procurava dar-
nos respostas, ouvia-nos. Mas também digo que se nos tivesse ouvido um bocadinho 
mais no início talvez houvesse muitas coisas que não tivessem acontecido. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 47 62 as direções das escolas, antes da tempo da Maria de Lurdes nunca eram ouvidas. 
Normalmente nós éramos convocados para reuniões no princípio do ano, em que os 
diretores regionais diziam assim as linhas mestras daquilo que eram as políticas 
educativas, mas não éramos consultados para coisa nenhuma. 
P.: Portanto, vocês eram meramente informados. 
Exatamente, isso era uma falha que havia. Éramos, meramente, ali uma... 
P.: Correia de transmissão? 
Uma correia de transmissão, exatamente. A política era decidida lá em cima, depois 
havia as DRE’s, depois tinham as equipas de apoio às escolas, antes eram os CAE’s, 
que eram também correias de transmissão para dar as instruções às direções. Nós 
nunca éramos consultados para coisa nenhuma, éramos convocados para reuniões 
onde nos iam dar instruções e dar conhecimento das medidas. Portanto a Maria de 
Lurdes, de certa forma, teve uma perspetiva diferente. Por um lado, e por aquilo que é a 
minha experiência, foi a ministra que mais reuniu com as direções. Tivemos pelos 
menos duas reuniões por ano. 
P.: Mesmo antes do Conselho das Escolas? 
Mesmo antes do Conselho das Escolas. Fazia sempre duas ou três reuniões por ano 
em que ela, como foi sempre um ministério muito dinâmico em estar a produzir sempre 
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coisas diferentes, ia-nos dando conta do que ia sendo a política educativa e, de certa 
forma, ia permitindo que as pessoas se pronunciassem sobre as questões. Isso acabou. 
Com esta ministra isso acabou completamente. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\1. . O 
contacto\Reunia frequentemente 
com os conselhos executivos 

Delta 57 66 A ministra Maria de Lurdes Rodrigues deu início a um processo de diálogo com os 
dirigentes das escolas, em assembleias de duzentos e trezentos elementos que fazia 
por zonas. Dirão agora, porque também o dizem, que era uma forma de apaziguar e de 
dizer: “Eu ouvi, eu falei.”   Seja o que for, não importa, eu assisti. 
P.: Mesmo antes do Conselhos das Escolas? 
Sim, sim. Antes do Conselho das Escolas, muito antes dos Conselho das Escolas, mal 
entrou.. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\Conhecia 
muito bem o pensamento dos 
diretores 

Delta 20 88 A ministra tem dados sobre as perceções sociológicas dos diretivos e ela acha, se 
calhar com alguma razão, que entre os diferentes docentes que possam estar no 
sistema são eles, os diretores, que mais se aproximam das medidas dela. Eu acho que 
ela tem essa perceção e tem estudos sobre isso. Eu, em determinado momento, 
apercebi-me disso, ou seja, sabe muito bem como é o pensamento sociológico dos 
diretivos. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 03 86 com algumas reticências que as pessoas poderiam ter posto a uma cara mais sisuda, 
era uma pessoa que nós temos reconhecer que tinha personalidade, dizia aquilo como 
devia ser dito e sempre junto de nós ela mostrava que sabia o que estava a dizer e o 
que estava a defender e conhecia bem as situações inerentes àquilo que ela estava a 
falar 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 05 77 eu considero que era uma mulher inteligente, com visão, com conhecimento, e com 
aquilo que ela gostaria de fazer para o sistema educativo português. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 

Delta 07 99 A outra ministra estava muito presente nos conselhos. (...) Imenso, imenso, sem dúvida. 
E atenção, António, era uma pessoa carismática. As pessoas podem discordar, 
concordar ou discordar, mas percebia-se ali um norte, um rumo. Percebia-se neste 
sentido, sinceramente, percebia-se muitas medidas avulsas. O fio condutor para mim, 
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pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

seja em que for, seja numa escola, seja num casamento, seja com os filhos, seja com 
os teus amigos, tem que haver um fio condutor, alguma coisa que alinhe ali alguma 
coisa, porque senão nada faz sentido. E, portanto, houve muitas medidas que urgiam 
ser tomadas, mas para mim, quanto a mim sem fio condutor nenhum. Agora nem fio 
condutor, nem medidas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 09 117 Eu não acho que fosse teimosia. Eu acho que do modo como ela defendia, achava que 
as medidas eram justas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 09 118 Eu como na altura tive bastantes conversas com ela, tanto no plenário como no balcão 
do café, acho que ela não estava ali para fazer figura,  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 18 73 Eu já lhe digo que gosto muito da senhora. Para mim foi uma ministra de educação a 
quem eu tiro o chapéu. Não vou dizer que ela não tenha cometido erros, aqui ou ali, 
mas em termos de saber o que queria para a Educação, em termos de visão, até de 
uma certa coerência naquilo que ela pretendia, acho que foi dos ministros, eu apanhei 
vários, que tinha alguma coisa de sustentável e que sabia do que estava a falar. Aquela 
senhora sabia dos dossiers todos. Ela sabia do que  falava. Ela o que acontecia na 
escola A, B, C e D. Ela sabia tudo. Eu nunca encontrei outro ministro que mostrasse 
essa sabedoria que ela tinha. Portanto, tenho que lhe dar o mérito que ela merece. E 
gostei muito de muita coisa que ela fez. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 18 74 A Maria de Lurdes acho que sabia o que estava a dizer e que fazia. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 23 89 a senhora ministra Maria de Lurdes, tinha uma visão que se vê muito pouco em 
ministros, é verdade. Ela conhecia, não sei se por influência dos seus colaboradores se 
não, tinha uma visão precisa e concreta sobre todos os assuntos da Educação, do 
sistema educativo e como ele, do ponto de vista dela, devia evoluir. Em muitas 
situações evoluiu bem 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 28 77 eu era um adepto do que ela fazia, não da forma como fazia, mas ali, de facto, ela 
ouvia. Agora, era uma mulher de convicções e nisso eu identifico-me. Uma pessoa que 
dirige qualquer coisa tem de ter convicção senão na vale a pena. Convicção é diferente 
de teimosia. Eu costumo dizer ao pessoal que a teimosia é um vício; a convicção não, é 
uma virtude porque a pessoa está convicta mas está aberta à mudança. A ministra, 
dizem que ela mudou poucas vezes, mas eu acho que mudou muitas vezes. Por 
exemplo, relativamente ao ensino artístico, que é aquilo que mais me mobiliza, mudou 
muitas vezes e desenvolvemos um trabalho muito interessante. Ela teve o dom de criar. 
Se aproveitou ou não os conselhos... 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 29 82 Olha, há algo que é preciso dizer. Ela é altamente contestada, como sabes, não é? Eu 
penso que foi o governo que fez mais pela Educação desde o 25 de Abril e que sabe 
perfeitamente aquilo que quer. Penso também que ela terá sido mal aconselhada em 
determinadas áreas, mas é uma pessoa, uma técnica que sabe perfeitamente o estado 
da Educação. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 31 69 Com a Maria de Lurdes Rodrigues, nós sabíamos o que é que ela queria. Nós, de facto, 
podíamos não concordar com alguns medidas, com as metodologias, mas sabíamos o 
que ela queria. Nós tínhamos reuniões, regularmente, com ela e o caso disso é o 
Conselho das Escolas. Ela era dura e simpática. É verdade. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 

Delta 46 46 ela sabia o que queria, sabia transmitir o que queria. Tive a oportunidade de trabalhar 
com ela e, por exemplo, na comunicação social, quando era questionada, sabia do que 
estava a falar. Ela ouvia-nos, sabia o que queria, era capaz de rebater ideias e de 
apresentar as suas razões, mas nunca deixou de tomar as suas decisões. 
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e convicta do que defendia 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa com conhecimento, visão 
e convicta do que defendia 

Delta 57 67 Eu assistia a confrontos, a algumas posições de alguns colegas que tinham uma certa 
falta de cordialidade na forma como se expressavam e a Ministra não estava à espera 
que os secretários de estado viessem em defesa dela, a ministra respondia. 
P.: O que significa que dominava os dossiers? 
Exatamente. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\É uma 
pessoa notável 

Delta 10 87 Não, a sedução é pela forma de estar na vida dela, que eu acho notável, mesmo 
notável. Aliás, só uma pessoa como ela é que conseguia, depois de uma manifestação 
com oitenta mil e outras com cento e vinte mil pessoas, sair da forma que saiu desse 
processo todo. Tem de ser uma pessoa notável, não pode ser muito boa, tem de ser 
uma pessoa notável. Depois daquelas manifestações todas que faziam lembrar o 
período pós-revolucionário, ela conseguir ficar no governo, tem de ser uma pessoa 
notável e de uma competência extrema. E mais, conseguiu pôr a reboque, durante 
quase dois anos, o governo todo a reboque dela e das políticas dela. Se quiséssemos 
fazer uma análise do que o Sócrates fez e do que ela fez, chegaríamos a essa 
conclusão, mas isso é outra análise. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\Ela ouvia 

Delta 28 78 A Maria de Lurdes ouvia muito mais. Comentava, discutia, concordava ou discordava, 
mas ouvia, e quando alguém dizia alguma coisa que ela sentia que era preciso 
aprofundar em particular, ela convidava-nos, não sei se o fez com todos mas a mim fez. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\Sabia o 
que queria mas era teimosa 

Delta 17 87 Uma das coisas que eu senti nela é que ela sabia o que queria, coisa que esta não 
sabe. Quando digo que ela sabia o que queria, ela tinha um grande defeito, que não era 
o de não saber ouvir, ela devia ouvir, mas era teimosa. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\Sabia o 
que queria mas era teimosa 

Delta 29 83 Eu não discordo dos conteúdos,  discordo da forma. 
P.: Ou seja, como os conteúdos foram implementados. 
Exatamente. São várias coisas e é nesse modus faciende que se vai perder bastante, 
vão-se perder imensas coisas. Eu penso que em termos de programa, as coisas que 
foram feitas são excelentes. Depois já te dou exemplo de duas ou três coisas 
excelentes. A forma como ela, ou antes, a equipa ministerial pois não foi só ele, a forma 
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como a equipa assumiu, não teve realmente a humildade de perceber que, realmente, 
em determinado momento, às vezes nós temos de recuar para depois ganharmos. E ela 
não teve esse jogo de cintura. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\2. As 
caraterísticas pessoais\Uma 
pessoa corajosa 

Delta 15 76 Acho porque ela teve a coragem de fazer uma série de coisas que já deviam ter sido 
feitas.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Demasiado impositiva 

Delta 31 70 Ela habituou-nos a uma imagem que, depois, em algumas decisões que tomava, 
nomeadamente na avaliação, nós percebemos que as decisões que tomava não eram 
tão democráticas quanto isso. Eu acho que foi na questão da avaliação dos professores 
titulares. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Esteve mal 
acessorada 

Delta 15 77 ela está mal assessorada com os secretários de estado. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Falhou na 
comunicação 

Delta 23 90 a comunicação aqui falhou muitas vezes. A comunicação é uma das artes da política, 
não é? E, portanto, é por isso que eu considero que em termos políticos a professora 
Maria de Lurdes Rodrigues, foi um desastre, do meu ponto de vista, claro. Em termos 
técnicos não, porque eu acho que tinha essa perceção 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Falhou na 
comunicação 

Delta 41 75 Eu acho que há uma frase que marca a Dra. Maria de Lurdes Rodrigues, infelizmente, 
que é ela dizer: “Perdi os professores mas ganhei o país”, acho que as coisas não se 
podem pôr desta maneira. Uma pessoa que está à frente da tutela e que tem na práctica 
o maior corpo de licenciados a nível nacional... Isto é difícil nós percebemos isto porque 
nós corremos a europa fora e o que nós verificamos é precisamente o facto de que os 
professores nas escolas secundárias, em grande parte das situações, são 
investigadores educacionais, a maior parte deles, produzem trabalho para revistas 
científicas. E é porquê? Porque há consideração pelo professor, enquanto professor 
mas também enquanto investigador. O que é pena é nós vermos, ao fim ao cabo a 
nossa imagem denegrida, no sentido em que, parece que é um licenciadozeco que ali 
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está. Esta situação eu acho que colocou efetivamente a tónica onde ela não devia ter 
existido, há aqui um erro estratégico por parte da Dra. Maria de Lurdes Rodrigues que 
foi cometido, que teve custos e não sei até quando estes custos irão perdurar. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Falhou na relação com 
a comunicação social 

Delta 15 78 ela falhou no contacto, não falo do que tem com o Conselho das Escolas, com os 
conselheiros, porque ela [(Maria de Lurdes Rodirigues)] tem um ótimo contacto, é 
simpática. Mas para a opinião pública e para a comunicação social, tem uma imagem 
austera e teve duas ou três frases muito infelizes. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Falhou nos timings 

Delta 15 79 Eu gosto muito desta ministra, concordo com ela em muitas coisas, mas acho que ela 
falhou a cem por cento nos timings, exatamente porque pôs no terreno uma série de 
coisas que eram necessárias mas que as pôs muito bruscamente. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Falhou nos timings 

Delta 15 80 A ministra teve muita coragem mas geriu mal os timings 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Falhou nos timings 

Delta 17 88 Uma das críticas que eu lhe fiz, pessoalmente, as coisas estavam-se a fazer muito 
rapidamente e eu disse-lhe: “Nós estamos a mexer, não é mudar uma cadeira para ali e 
acabou, estamos a mexer com pessoas”. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Falhou nos timings 

Delta 18 75 É evidente que houve ali pressões, houve coisas que não foram bem encaminhadas. 
Agora que ela tinha uma coisa que eu acho que foi que a atrapalhou, no meio de isto 
tudo. Ela tinha pouco tempo. Ela queria fazer tudo, deixar a casa arrumada. Ela dizia 
isso, muitas vezes, no Conselho das Escolas, dizia que tinha pouco tempo. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\Falhou nos timings 

Delta 19 86 houve um precipitar a mudança, foi demasiado depressa.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 

Delta 56 70 Isso falhou, eu acho que falhou. Mais ao nível do timing, criou resistências brutais, 
enormes, e que eu acho que não pode ser.  
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debilidades\Falhou nos timings 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\3. As 
debilidades\O modo de aplicar as 
medidas 

Delta 31 71 A maioria dos diretores concordaram com a maioria das opções que tomou a ministra 
Maria de Lurdes Rodrigues. O problemas forma as metodologias, eu não estou a dizer o 
tempo. 
P.: Ou seja, a forma de levar as medidas à prática. 
Exatamente. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 03 87 “Na educação em Portugal existem dois tempos: um antes da ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues e outro depois dela ter assumido a pasta da educação”. 
É verdade, concordo com isso. Eu acho que os ministros são aquilo que o primeiro-
ministro quer que eles sejam, embora cada um tenha a sua forma própria de o ser, mas 
eu acho que isso se deve tudo a uma orientação política que tem a ver com o governo 
liderado pelo engenheiro Sócrates. Penso que o José Sócrates conseguiu encontrar em 
Maria de Lurdes Rodrigues uma pessoa capaz de fazer cumprir aquilo que ele gostaria 
que se conseguisse, que era racionalizar algumas coisas, normalizar. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 06 77 Na Educação em Portugal, existe, dois tempos; um antes da ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues e outro depois dela ter assumido a pasta de Educação? 
Existe, claramente. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 06 78 ao longo destes anos todos eu conheci muitos ministros da Educação, mas de forma a 
marcar, positivamente, a Educação para o futuro, deixar a sua marca positiva, a 
introduzir melhorias que alteram o rumo das coisas, conheci três. O primeiro foi o 
Roberto Carneiro, depois foi o Marçal Grilo e conheço agora a ministra atual. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 06 79 Apesar de todas as críticas que lhe fazem - eu não concordo com quase todas - o que 
eu penso é que o tempo se encarregará de reconhecer o que esta ministra veio fazer, 
de positivo, para a Educação e para a defesa da escola pública. Não sei se conseguiu 
fazer o suficiente mas fez muito. Com as mudanças de regime, não sei se o seu esforço 
sobrevirá. Vejo como extremamente positivo o papel deste Ministério, foi marcante, o 
que não significa que esteja isento de erros, mas foi marcante pela positiva. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 

Delta 07 100 “Na educação em Portugal, depois do 25 de Abril, existem dois tempos, um antes da 
ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela”. 
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Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Acho. 
P.: E porquê? 
Mas acho para o bem e para o mal. 
P.: Sim, ok e porquê? 
Acho que houve uma rutura com muitas políticas instaladas do passado, que era muito 
importante haver essa rutura. Nomeadamente, muitas políticas instaladas ao nível da 
forma, do saber estar da classe docente nas suas escolas. E, portanto, nesse aspeto 
houve uma rutura total. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 07 101 houve uma rutura. Há um antes e há um depois. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 08 108 “Na educação em Portugal, depois do 25 de Abril, existem dois tempos, um antes da 
ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela ter assumido a pasta da 
Educação”. 
Eu acho que essa é uma verdade que tem contornos positivos e negativos, como 
calculará. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 09 119 “Na Educação em Portugal, depois do 25 de Abril, existem dois tempos: um antes da 
ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela ter assumido a pasta da 
Educação.”  
Eu acho que existem. Eu concordo com essa afirmação por aquilo que conheço. Eu 
também não estava cá no 25 de Abril, mas de 1997 para cá eu posso dizer que 
concordo.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 13 129 acho que, em certa medida, nós podemos dizer que sim. Em certa medida nós podemos 
dizer que havia coisas na Educação que hoje são completamente diferentes. A imagem 
da escola hoje, em alguns aspetos, é diferente para melhor, noutros nem por isso. Mas 
é verdade que houve um tempo antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro 
depois, eventualmente para melhor das escolas, talvez. Não sei se ela teve tempo, se 
conseguiu explicar o que é que queria, falhou eventualmente nalguns aspetos. É 
verdade é que hoje a escola não é mais a escola que era antes de Maria de Lurdes 
Rodrigues, sem dúvida nenhuma. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 13 130 eu acho que houve mudanças significativas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 14 100 dois tempos, um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela.” 
Essa é uma grande pergunta. Existem, é verdade. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 14 101 na Educação nós temos de ser corajosos, temos de ser inovadores e temos de chamar 
as coisas pelos nomes. Eu acho que as senhora ministra teve essa coragem e essa 
coragem ninguém lha pode tirar. As ideias que saiam dela e os princípios da Educação 
Pública com qualidade, ela fez tudo o que era possível, escolheu foi maus parceiros, 
escolheu mal os secretários de estado, escolheu mal os diretores gerais, deixou-se 
envolver pela máquina do Partido Socialista dentro do Ministério da Educação. Se ela 
tivesse ido buscar parceiros às escolas, ela tinha feito uma reforma muito mais 
interessante do que a reforma republicana, sem dúvida nenhuma. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 17 89 Sim, sim, sim. Ela fez uma grande viragem. (...) Sim, sim, sim, e fez coisas muito 
válidas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 18 76 dois tempos: um tempo antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois 
dela”. Gostava que me comentasse esta afirmação. 
Acho. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 

Delta 18 77 Acho porque ela veio, de facto, revolucionar. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1092 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

na Educação em Portugal 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 18 78 A Maria de Lurdes foi-se embora mas deixou rasto e o que ela deixou vai-se conseguir, 
mais hoje ou mais amanhã, alguma coisa ia-se consolidar. Como seja o caso da 
avaliação, o caso de dos trabalhos da avaliação externa das escolas. Enfim, havia aqui 
algumas coisas que achava, e ainda tenho essa esperança que alguma se consolide. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 19 87 uma separação entre o período antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e o depois 
de ela ter assumido a pasta da educação? Acha que há dois períodos claros da 
Educação neste país? 
Há. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 21 74  dois tempos na Educação em Portugal, depois do 25 de Abril, um antes da entrada da 
ministra Maria de Lourdes Rodrigues ir para o governo como ministra da Educação e 
outro depois dela ter assumido essa pasta. 
Acho que sim. (...) Tenho a sensação e penso que a opinião é unânime que houve uma 
volta de cento e oitenta graus com a entrada desta ministra. Tudo mudou. (...) Mudou a 
maneira de trabalhar, mudou a maneira de ver o trabalho dos colegas, foi tudo virado do 
avesso. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 23 91 dois tempos: um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela.” 
Ah, eu penso que sim. (...) E para o bem e para o mal. É evidente que em determinadas 
situações para o bem e noutras situações não tão bem, no meu ponto de vista. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 23 92 eu acho, e às vezes digo com uma certa... mais a brincar, não é que eu tenha dados 
alguns sobre isto, mas digo que existiram neste país, no pós 25 de Abril, ministros 
verdadeiramente da Educação, dois, do meu  ponto de vista (...): Roberto Carneiro e 
Maria de Lurdes Rodrigues. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 

Delta 24 79 Acho. (...) Recuando até 1983, não tenho memória de um conjunto de medidas que 
tivesse mexido tanto com a nossa profissão como com a ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues. 
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na Educação em Portugal 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 25 77 Eu dir-lhe-ia que na Educação em Portugal não existem dois tempos, existem três 
tempos. Existe um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues, existe um outro 
durante a ministra Maria de Lurdes Rodrigues e existe um outro depois da ministra 
Maria de Lurdes Rodrigues. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 25 78 Eu acho que o tempo depois da ministra Maria de Lurdes Rodrigues, e isto acho que é 
um perigo que estamos a correr neste momento, tende a não se distinguir muito do 
tempo antes. Isto é, houve medidas que foram medidas que vão ficar: a questão da 
escola a tempo inteiro, acho que foi algo... Eu costumo dizer que às vezes não é preciso 
grandes leis, isto foi feito com um despacho, um despachozito fez isto e foi uma reforma 
importantíssima. Portanto, não foi preciso grandes coisas, toda a gente percebeu que 
aquilo era uma coisa importante. Portanto, isso foi algo que foi ganho, não é? Agora, o 
que é para mim aqui central é o trabalho que se faz dentro das escolas, são é as 
dinâmicas de trabalho dentro das escolas, é o trabalho de sala de aula. E isto eu acho 
que não mudou, mas também não se consegue mudar. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 25 79 Eu acho que o durante, para mim... Vou-lhe falar, não é? É a minha opinião. 
P.: Sim, claro, é a sua opinião que me interessa. 
Na minha opinião, para mim, foi um tempo de esperança, um tempo de esperança. 
P.: De esperança porquê? Viu abrirem-se portas e janelas, perspetivas? 
Vi, pela primeira vez... Aliás, não, eu já tinha visto no professor Marçal Grilo, alguém 
com uma conceção e no professor Roberto Carneiro também, alguém com uma 
conceção, com um modelo na cabeça. Nós percebíamos que havia ali uma coisa, que 
fazia sentido mas, quer num caso quer noutro, não houve condições políticas para 
aquilo avançar. Eu acho que neste momento, com esta ministra anterior, o que eu 
observei é que tinham outra vez ali uma pessoa. E sei isto porque lidei com ela de mais 
perto, era alguém que tinha na cabeça uma ideia para o funcionamento e para a 
Educação em Portugal, e que tinha uma ideia que, ao contrário de que acontece muitas 
vezes, em que ficamos só pela visão mais política, era uma ideia que tinha a visão 
política, tinha a visão ideológica, digamos assim, tinha a visão estrutural, e depois tinha 
a visão operacionalizações que eram precisas para atingir este objetivo. Eu acho que 
isto é extraordinário, pronto. É evidente que, depois, aqui no meio há um conjunto de 
coisas que, manifestamente, eu não estou de acordo com elas. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 26 50 Em penso que em termos de implementação há claramente um tempo depois da 
ministra Maria de Lurdes Rodrigues. Penso que nós não podemos perder de vista a 
evolução da política educativa nos últimos trinta e cinco anos. Desde o final da década 
de setenta e percurso foi enormíssimo. Depois de um período de grande expansão 
houve um período de estagnação. Havia necessidade de um impulso e esta ministra, ao 
contrário daquilo que se diz, deu a possibilidade às escolas públicas de oferecerem 
outro tipo de oferta curricular, de modificação de oferta, que a colocou mais ao serviço 
das suas comunidades, recuperando alunos para o sistema e dando a possibilidade de 
envolver mais gente na Educação. Neste momento eu tenho a comunidade muito mais 
envolvida devido a essas medidas políticas, através do Centro Novas Oportunidade, dos 
cursos EFA. Há também uma vontade na comunidade de as pessoas aprenderem. 
Depois a possibilidade das escolas públicas poderem oferecer cursos profissionais, que 
muita gente viu como uma ameaça aos próprios cursos profissionais ou como um 
descrédito para a escola pública porque pensavam que ela só se limitava a fazer a 
reprodução social. Há muitas escolas que, provavelmente ainda o farão durante algum 
tempo, mas há muitas escolas que já deixaram de o fazer. Estas novas políticas 
facilitam este processo porque as escolas já tinham isso na sua raiz. Eu lembro-me que 
no meu início um dos meus desejos era oferecer cursos profissionais porque não me 
deixavam oferecer.  Em 2004 candidatei-me a cursos de oferta própria e não me os 
deram. É evidente que há uma grande melhoria, como a requalificação do parque 
escolar. Esta é uma medida excecional, de grande profundidade, porque coloca a 
escola pública como prioridade. As escolas estavam degradadas, obsoletas, não podia 
dar resposta, estavam em desvantagem competitiva com os privados que tiveram 
acesso a fundos para esse efeitos, fundos esses a que as escolas públicas estavam 
impedidas de concorrer. Havia aqui uma perversidade no sistema que era lamentável e 
incompreensível. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 27 68 Na Educação em Portugal existe um tempo antes da ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues e outro depois dela ter assumido a pasta da Educação. 
Claramente, claramente. 
P.: Porque diz isso com essa convicção? 
 Vejo o que é que se legislou. As escolas estavam em paz, neste momento não estão 
em paz. Apesar de que a avaliação tinha que se mudar, havia muita coisa a mudar, mas 
eu penso que estas políticas da ministra foram muito más para a Educação. A divisão 
da carreira em titulares e não titulares foi muito má. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 29 84 a realidade antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e depois da realidade após ela 
ter começado a exercer funções? 
Completamente possível, completamente. Só não vê quem não quer. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 30 72 antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro após a sua entrada para o 
governo? 
Acho que sim, que isso tem alguma lógica e algum fundamento. Efetivamente, há uma 
marca que vai ficar, não tenho dúvidas, em muitos aspetos positiva e, se calhar, noutros 
aspetos menos positiva. 
P.: E que marca é essa? 
A marca é, efetivamente, a coragem que houve para mudar uma série de coisas no 
sistema de ensino. Nós sabemos que durante anos e anos, sucessivos governos e 
muito mais sucessivos ministros, porque houve muito mais ministros do que governos 
nunca conseguiram, efetivamente, implementar reformas. Saiam, entretanto vinha outro 
ministro e acabava por anular o que estava feito, voltava-se novamente e andava-se 
para trás e para a frente. Nunca foi feita uma reforma mais profunda. Esta ministra, e a 
equipa que lá tem, teve essa coragem, embora eu continue a dizer que houve aspetos 
que foram conduzidos de forma negativa, acho que não deviam ter sido conduzidos 
daquela maneira mas, globalmente, houve medidas que foram importantes. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 31 72 Eu concordo com isso porque senti na pele esta nova visão que a ministra Maria de 
Lurdes implementou 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 32 50 “Na educação existem dois tempos, um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e 
outro depois dela ter assumido a pasta da educação.“  
Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 

Delta 32 51 Lembro-me perfeitamente que cheguei à escola, no princípio da tarde, quase nem tinha 
almoçado porque a reunião durou a manhã inteira, acabou para aí às duas da tarde. Eu 
cheguei à escola, fui pegar no Estatuto da Carreira Docente. No outro dia, dizia-me um 
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Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

colega que nessa altura estava na direção comigo: “Nunca mais me esqueço da tua 
expressão.” E eu comecei-me a rir. “Porque tu disseste isto: Isto já estava aqui tudo, só 
que nunca ninguém tinha ido buscar.” Porque eu vinha com essa, porque eles diziam: 
“Porque está no estatuto”. Houve coragem para percorrer o pôr no terreno, pôr a 
funcionar coisas que estavam previstas, estavam lá escritas e nunca ninguém tinha tido 
coragem. Ela teve-o. O que acho que ela teve, foi teimosia em exagero, foi mal 
aconselhada na forma como lidou com a avaliação dos professores. Mas era uma 
pessoa que sabia o que queria, que tinha argumentos para justificar porquê por ali e que 
defendeu muito, mas muito, a escola pública. Ao contrário do que a maioria dos seus 
críticos de curto prazo. Por isso é que eu concordo plenamente com a frase do antes e 
depois da Maria de Lurdes. Ela sabia muito da escola publica. Ela tinha muita razão 
quando dizia assim: “Mas os edifícios fecham às três e meia, porquê?” Quando nós 
levantámos a questão se têm de ser os professores respondeu: “Mas porque é que têm 
de ser os professores a tomar conta dos miúdos.” Por outro lado, “Porque é que os pais 
que não têm dinheiro hão ter os miúdos pela rua? Quer dizer, se o edifício existe.” 
Quando argumentou isto de que o edifico existe, a gente tem de dizer que ela tem 
razão. Agora eu não concordo com aquilo que chamo tomar conta de meninos, isso não 
é substituição. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 33 59 Olhe, eu acho que sim que é verdade, porque, no fundo, há aqui uma série de situações 
que acabaram por vir ao de cima, nomeadamente, quanto a mim a mais marcante, a 
avaliação dos professores.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 33 60 A Maria de Lurdes Rodrigues eu acho que marcou, sem dúvida. Como eu disse à 
bocado, acho que o problema maior que ela teve foi uma má gestão de comunicação: 
Nisso foi péssima, péssima. Não é assim que se tratam as pessoas e até porque ela 
connosco, com os diretores, nessa altura com os presidentes, ela tinha outro tipo de 
conversa. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 34 66 dois tempos: um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela ter 
assumido a pasta da Educação? 
Sem dúvida. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1097 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 34 67 Eu acho que que ela teve, podemos chamar-lhe mérito, que foi o de tornar-nos mais 
coesos. E sabermos aquilo que nós pretendemos. 
P.: Quando diz tornar-nos refere-se a quê? 
Aos professores e às próprias direções. Ela chamou-nos à atenção e à responsabilidade 
para determinados pontos que anteriormente estavam assim muito nublados. Ela teve 
esse mérito, chamou à atenção para isso. A própria organização que, há boa maneira 
portuguesa, estava assim, um pouco: pode-se fazer mas vai-se fazendo, se não se fizer 
também não acontece nada, há outros que fazem. Ela aí adotou um procedimento geral 
para o país inteiro, que podemos concordar ou não, mas sabemos com aquilo que 
contamos. Até lá uns era de uma maneira e outros de outra. 
P.: Quer-me dar um exemplo? 
Por exemplo, eu acho que a ministra acertou quando disse que o 1.º ciclo estava um 
bocado abandonado. Eu também acho que as pessoas do 1.º ciclo tinham uma bocado 
a mania de se autoflagelar, aquele discurso das coitadinhas. Elas estavam muito 
fechadas e isso também não é bom. Acho que elas agora já estão a começar a perceber 
o que é isto de estar num Agrupamento. Eu não estou a dizer que a atitude delas era 
má, estou a dizer é que estavam muito fechadas na sua realidade e agora estão a abrir-
se mais e já há uma maior responsabilização. 
P.: O que é que destaca mais? 
A organização da escola. 
P.: A que nível? 
Por exemplo dos horários dos professores. As coisas estão muito mais claras, estão 
preto no branco, é assim e é assim. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o 
alcance dessa medida. Houve uma reunião em que ela falou da componente não letiva 
do estabelecimento que nós podíamos usar e esse foi um aspeto importante para nós. 
O que é um facto é que as pessoas agora trabalham mais na escola e os horários têm 
de ser bem ocupados. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 35 54 um tempo antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois da entrada dela. 
É possível fazer essa divisão? 
Sim. 
P.: Porquê? 
Foram muitas as medidas depois dela, nomeadamente as atividades de substituição, a 
ocupação dos miúdos a tempo inteiro, o Inglês no 1.º ciclo. Bem, é um role infinito de 
medidas que vieram alterar de uma maneira significativa a vivência na escola. Não sei 
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se todas são cem por cento positivas mas a grande maioria delas é bastante positiva. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 37 56 Acha que é possível afirmar que na Educação em Portugal existe um tempo antes da 
ministra Maia de Lurdes Rodrigues e outro depois dela ter assumido a pasta da 
Educação? 
Eu acho que é possível e fácil de confirmar isso. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 38 55 dois momentos em Portugal: um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro 
depois dela? 
Eu acho que sim, que ela é um marco, por boas e por más razões. Se houve medidas 
que ela tomou que vieram trazer alterações positivas no funcionamento das escolas, há 
outras que não. Por exemplo, a ocupação plena dos alunos tem aspetos positivos e 
negativos; as aulas de substituição a mesma coisa, e podem ser uma desgraça. Acho 
que as medidas para o 1.º e o 2.º ciclo foram boas mas, a partir daí a questão já se 
começa a complicar. Que os professores devam passar mais tempo na escola, talvez 
tenha sido uma boa medida, mas houve calinadas enormes demais para poderem ser 
perdoadas, nomeadamente a questão da avaliação. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 39 78 acho que podemos considerar isso dessa forma, que há um ponto antes e um ponto 
depois. Mas essa divisão tem pontos positivos e tem pontos negativos, não tem só 
coisas negativas. Muitas vezes, quando se faz essa afirmação é no sentido, penso eu, 
de dizer que houve uma série de medidas que foram tomadas e que são negativas. Eu 
não tenho essa visão das coisas. Há um conjunto de medidas que foram negativas, de 
facto, mas também há um conjunto de medidas que foram positivas. E esse antes e 
depois passa por esta dupla, visão das coisas, do que foi positivo e do que foi negativo. 
Agora, com esta, até porque eu já tenho alguma experiência também nestes anos, 
parece-me que com todos os ministros por quem nós passámos, não trabalhámos, 
trabalhámos só com alguns e não trabalhámos com os outros, mas por todos aqueles 
que foram passando por lá, de facto, este ministério mexeu com a escola, com os 
professores. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 41 76 Não diria que foi uma volta de cento e oitenta graus, mas aí próximo dos cento e 
sessenta foi de certeza. Efetivamente houve muitas alterações num curto espaço de 
tempo. Foi um choque. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 41 77 Concordo. 
P.: E porque é que concorda? 
Eu concordo porque, ainda foi há pouco tempo estava a falar com uns colegas nossos, 
e em muitas das coisas não concordei com a doutora Maria de Lurdes Rodrigues, mas 
há uma coisa que é um facto, que acho que foi um marco em termos de a escola definir-
se enquanto institução pública de ensino e ao mesmo tempo que possibilitasse... como 
é que hei de dizer... um novo reequilíbrio da estrutura da escola. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 42 62 Acho, claramente. Não há qualquer comparação entre esta ministra e os que a 
antecederam. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 43 39 um período antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela? 
Claro, obviamente, sem dúvida nenhuma.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 43 40 ao longo destes anos todos nunca houve um Ministério de Educação que reunisse 
tantas vezes com os Conselhos Executivos como este, com as escolas todas do país, 
transmitisse a sua visão, aquilo que pretende fazer e pedisse sugestões, criticas, 
opiniões de quem está no terreno a gerir as escolas, a gerir a administração das 
escolas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 44 64 em relação ao que me perguntou, há dois momentos nitidamente, claro, absolutamente. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 45 70 dois tempos: um antes da Ministra Maria de Lurdes Rodrigues e um tempo depois dela.  
Eu diria que sim. 
P.: E porquê? 
Porque a ministra Maria de Lurdes Rodrigues, tomou algumas iniciativas que 
efetivamente marcaram a escola para o bem e para o mal. Podemos ter opiniões 
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diversas, mas eu penso que ela em algumas coisas não fez mais do que fazer aplicar 
aquilo que estava na lei. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 46 47 Eu acho que ela marcou, não tenham dúvidas que marcou. 
P.: Marcou em quê e com quê? 
Bem, é a minha opinião. 
P.: Claro e o que eu quero saber é a tua opinião. Para mim isso é que é importante. 
Eu acho que ela sabia o que queria, sabia transmitir o que queria. Tive a oportunidade 
de trabalhar com ela e, por exemplo, na comunicação social, quando era questionada, 
sabia do que estava a falar. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 47 63 Concordo com essa perspetiva porque a Maria de Lurdes, realmente, inverteu aqui... Se 
os professores acham que foi pior para eles, que foram medidas que afetaram, de certa 
forma, a vida dos professores, e é verdade, e não voltam para trás. A principal teve logo 
a ver com a questão com o 79, com a obrigatoriedade dos professores terem de estar 
na escola as 35 horas, ou aliás, as 35 não porque se retira a componente individual, 
mas serem obrigados a estar mais tempo na escola. Na verdade, isso continua assim, 
infelizmente, as escola viviam sempre à custa de meia dúzia de pessoas que eram mais 
dinâmicas e que acabavam por ser convocadas para a maior parte das tarefas. Depois 
havia os outros que cumpriam o horariozinho e iam-se embora. Por exemplo, os 
professores que já tinham a redução máxima e tinham aulas à noite, davam oito 
horinhas e depois tinham outro emprego, tinham outras tarefas e praticamente viviam 
até à margem da vida da escola. Isso acabou e por muito que custe a essas pessoas, 
que na altura se sentiram e continuam a sentir-se muito revoltadas, e continuam a ser 
muitas vezes ali uma pedra na engrenagem, a verdade é que essa perspetiva mudou 
muito e não volta para trás. Isso é aquilo que eu acho mais significativo. Depois houve 
também outras medidas, como a questão da avaliação dos professores. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 50 60 Existem, dois momentos, sim. Claramente há uma organização da política educativa e 
do sistema educativo até à entrada da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro 
depois dela. Depois dela ter saído ainda não sei, ainda não tenho noção. Mas há 
claramente uma diferença substancial, de substância com ela. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 

Delta 51 56 Eu concordo com a afirmação. É verdade.  
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Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 52 68 há dois períodos: um antes da ministra Maria de Lourdes Rodrigues e outro com ela, 
depois dela? 
Acho, claramente acho que sim... 
P.: É possível fazer essa separação. 
Sim, claro, vamos lá a ver. Houve durante estes quatro anos uma alteração significativa 
da vida na escola. As pessoas estavam habituadas a agir de determinada maneira e 
passaram a agir de outra, isto tanto em relação a pequenas como a grandes coisas 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 53 48 um tempo antes da ministra Maria de Lourdes Rodrigues e outro depois dela? 
Sem dúvida. Após ela ter assumido a pasta, sem dúvida. 
P.: E o que é que mudou essencialmente? 
Mudou muita coisa, mas não lhe vou dizer que tudo o que mudou, é uma opinião muito 
pessoal, tenha mudado para pior. Naturalmente que algumas coisas mudaram para 
melhor. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 55 73 um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela ter assumido a 
pasta de educação do XVII governo constitucional”. 
É verdade. Atualmente já não é assim, mas até ela estar em funções, é verdade. Ela 
conseguiu fazer uma marca, acho que se calhar desde Veiga Simão que não havia 
reformas na educação, tão volumosas, tão fortes, como tiveram a sua passagem pela 
tutela. Ela mexeu com muitas coisas que toda a gente sabia que era preciso mexer, mas 
nunca ninguém tinha tido coragem. Se calhar, pronto haver um governo com a 
estabilidade de uma maioria parlamentar e com alguma vontade de fazer coisas, 
associadas a uma pessoa com ideias, uma pessoa com objetivos, ela sabia muito bem o 
que queria. E portanto, acho que se pode dizer isso. Antes dela, era uma situação e 
depois dela nada mais ficou como era. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 57 68 O que é que me pode dizer acerca de uma afirmação deste género? 
Nesta data, tenho a dizer-lhe é que essa afirmação é absolutamente verídica. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA Delta 58 45 Eu vou-lhe responder com a maior sinceridade. 
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EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

P.: Agradeço. 
Porque me disse que esta gravação não sai deste estrito âmbito. 
P.: Exatamente. 
Mas há, mas há. Não posso dizer isto muito alto, continuo a não poder dizer isto muito 
alto, mas de facto, eu pessoalmente reconheço, que a anterior ministra marcou uma 
diferença naquilo que se fazia até então no país. E como eu costumo dizer, quando 
posso, daqui a vinte anos será a única ministra que vai ser falada, para o bem e para o 
mal. Mas que nada ficou igual, nada ficou igual, e que isto precisava ser tudo abanado. 
Eu não digo que as medidas tivessem sido todas acertadas, ou melhor, eu diria de outra 
forma, eu não sei se a forma como as medidas foram implementadas foram as mais 
adequadas, mas que as coisas tinham que mudar, tinham. E também não podemos 
mudar, ou seja, só depois de experimentar é que podemos melhorar, corrigindo aquilo 
que foi implementado. Agora andarmos eternamente a falar da mesma coisa, sem 
mudar nada. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\1. Marca uma viragem 
na Educação em Portugal 

Delta 59 53 Num primeiro impacto, ouvindo isso, diria que sim, pronto. Acho que sim. E porquê? 
Ímpeto reformista terá havido em outros momentos antes da ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues, Rodrigues, agora onde surgiu mais emergente esse ímpeto foi, sobretudo, 
nos processos escolhidos. Há algumas medidas que faziam sentido, mas podiam ter 
tido maior eficácia, se os processos da sua introdução, se a capacidade de negociação 
tivesse sido diferente. Houve uma mudança de paradigma, sem dúvida, mas o 
paradigma no meu ponto de vista, nem foi na matriz das políticas, foi muito mais na 
matriz da imposição e isso é que gerou ruturas muito complicadas. Ah daí que eu acho 
que visão tem que ter sempre associado um planeamento estratégico, que, entre vários 
fatores, tem que prever margens de flexibilidade e de reajuste. Não significa que o ponto 
onde se quer chegar não se tire da mira, pronto. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

Delta 02 111 não acho que há dois tempos. Acho que durante o mandato anterior, aquilo que 
aconteceu foi que houve uma ou duas coisas que mudaram em aspetos muito 
direcionados. Onde é que houve intervenção? Houve intervenção na organização do 
horário de trabalho dos professores e houve na avaliação. Se reparar, são dois aspetos. 
Repare o que é estruturante é o currículo, o que é estruturante numa escola é o 
currículo e não houve, efetivamente, nenhuma mudança no currículo, que eu me tenha 
apercebido, não houve com certeza. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA Delta 08 109 considero que a missão governativa e reformativa da ministra acabou por ter um 
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EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

conjunto de passos que foram guiados, sobretudo por uma grande vontade de 
transformação positiva mas que esbarraram em medidas do próprio Ministério que 
foram inábeis, do ponto de vista político e do ponto de vista da implementação. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

Delta 12 76 Não, não vejo isso assim. Basicamente o que este ministério fez foi executar o que já 
estava mais ou menos previsto. Já estava previsto que os professores estivessem X 
horas na escola e a lei nunca tinha sido executada. Ela executou. E depois também é a 
questão da crise. O governo sentiu-se impelido quer pela opinião pública, quer pelos 
organismos internacionais a fazer cortes nas despesas. Por isso, o que este ministério 
fez foi isso. (...) Isto foi tudo uma estratégica de redução de custos públicos, não a 
posso considerar como uma estratégica de modificação do modelo educativo e de 
orientação da politica educativa nacional. Isto em termos de pessoal, porque seria 
injusto não dizer que em termos infraestruturais na aplicação de meios não seja o 
inverso. Talvez tenha havido uma poupança nas pessoas  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

Delta 16 98 Não, não, de todo. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

Delta 22 73 existem dois momentos, um antes da ministra Maria de Lourdes Rodrigues e outro 
depois dela ter assumido a pasta da Educação? 
Não. Acho que se pode dizer que há um momento antes do Novo Estatuto da Carreira 
docente, que depois deu origem ao processo de avaliação de professores e outro 
momento depois disso. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

Delta 22 74 Acho que os dois primeiros anos desta ministra da Educação foram interessantes. Nos 
dois primeiros anos as medidas que tomadas foram todas implementadas nesta escola 
com grande sucesso: os cursos profissionais, a assiduidade, o Centro Novas 
Oportunidades. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 

Delta 22 75 com o Estatuto e com a avaliação do professores, acho que isso mudou o ambiente da 
Educação em Portugal e acho que há um antes e um depois no mandato da senhora 
ministra e foi aí que começaram as minhas divergências, as minha fricções com a 
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Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

política educativa. A senhora ministra, nas reuniões que temos, já percebeu que eu 
estou contra o Estatuto e a Avaliação. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

Delta 28 79 antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela ter assumido a pasta 
da Educação.” 
Eu não concordo com isso. Eu acho que o grande marco da Educação em Portugal foi o 
Marquês de Pombal, que criou a escola pública. Esse foi o grande marco. É evidente 
que depois tivemos pequenas reformas, uma ou outra que tiveram importância, uma foi 
a reforma Veiga Simão, que de certa forma, não sei se voluntário se involuntariamente, 
também pouco interessa, acabou por fazer a transição e preparar, pelo menos 
psicologicamente o sistema educativo para a Revolução. Depois do 25 de Abril outro 
marco importante foi aquela reforma que se fez com aquela comissão da reforma. 
P.: Com o Roberto Carneiro? 
Sim, mas quem a lançou foi o João de Deus Pinheiro, a planificação da coisa foi o João 
de Deus Pinheiro que a fez e depois sim, o Roberto Carneiro veio. Essa reforma não 
tem só a ver só com o Roberto Carneiro, na altura da feitura legislativa, porque aquelas 
leis foram aprovadas por unanimidade na Assembleia. O que marca, digamos, a 
capacidade dele ou a sorte, não faço ideia, foi envolver muita gente e muitas matrizes. 
Um dos problemas que temos tido a partir daí é que a matriz é tão vasta que dá para 
todas as interpretações. Portanto, houve aí um alargamento, tem havido um apertar da 
visão nos últimos anos, sobretudo desde Marçal Grilo para cá, todos os governos que 
se seguiram, independentemente de serem do PS ou do PSD e do CDS, voltaram a 
fechar o carril. A Maria de Lurdes aparece só no último terço. É evidente que tomou 
medidas que se amavam ou se odiavam. Pessoalmente, concordo com noventa e tal 
por cento do que ela fez. Em termos de conteúdo concordo com praticamente tudo, 
acho que tomou as decisões que eram para ser tomadas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\2. Não marca uma 
viragem na Educação em Portugal 

Delta 56 71 É assim: eu não concordo muito com essa afirmação. A doutora Maria de Lurdes 
Rodrigues é uma pessoa que eu respeito imenso porque me pareceu ser uma pessoa 
muito corajosa relativamente à implementação de políticas educativas que eu acho que 
deveriam ser implementadas ao longo de vinte ou trinta anos e que, no fundo, ela 
procurou fazê-las, implementá-las numa legislatura. Aquelas medidas todas que nós 
víamos e que estavam no portal da educação, não há uma única que qualquer de um de 
nós que está no sistema discorde delas. Agora o que poderá ter sido feito, o que poderá 
acontecer é que elas não foram feitas com, vamos lá, a calma necessária. É assim: as 
políticas não se fazem de cima para baixo. As políticas, segundo a minha perspetiva, 
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fazem-se a cativar as pessoas, a criar um clima, a  envolver, a cativa como a raposa fez 
ao principezinho, do Saint-Exupéry. Assim é que as políticas se desenvolvem, aquilo 
que tem de ser feito tem de fazer-se sempre assim. Sem discordar, minimamente, todos 
os pontos que foram implementados, a única coisa que eu acho que foram os 
constrangimentos, foi o timing em que isso foi feito que passou para fora uma imagem 
atabalhoada de implementação e isso criou resistências brutais. Agora se me disserem 
que as pessoas acham que a ministra Maria de Lurdes é uma mulher corajosa, porque 
teve a coragem de pôr no terreno coisas em que todos nós acreditávamos, mas que os 
seus antecessores não tiveram a coragem política de implementarem, isso é uma visão. 
Mas, se calhar, eu também acho que as pessoas também podem... É assim: o ótimo é 
inimigo do bom e se eu tenho dez ou doze medidas para implementar e tenho de ver 
quais são. É como semear, tenho de ver se a terra é capaz de acolher a semente e eu 
penso que, em vez as doze sementes, é preferível semear as seis mais pertinentes e 
que, no fundo, terão auspícios de sucesso e, depois, aos poucos, ir implementando as 
seguintes.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\3. Um tempo novo... 
Sim e não 

Delta 54 50 Sim e não. É assim, eu penso que efetivamente existiram dois tempos no aspeto, 
primeiro numa uma tentativa de regulamentar uma legislação um tanto ou quanto criada 
e deixada ao acaso. Eu costumo dizer que a doutora Maria de Lurdes não criou um 
problema, a doutora Maria de Lurdes herdou um problema que regulamentou. O que 
antes e depois é antes Ana Benavente e após Ana Benavente porque aquilo que a  
doutora Maria de Lurdes vai fazer é regulamentar uma série de disparates, desculpe o 
aparte, que foram lançados pela doutora Ana Benavente, e que duma maneira ou 
doutra, não foram regulamentados por medo dos corporativismos, mas que se vão 
arrastando com um estatuto de carreira docente extraordinariamente negativo criado na 
altura pela doutora Ana Benavente. Eu até nem percebi as críticas que ela fez à senhora 
ministra, na medida em que tudo aquilo que a outra regulamentou foi criado no tempo 
dela. O mal já estava feito, a asneira estava feita, quando a senhora preconiza trinta e 
cinco horas de trabalho para os senhores professores, só faltava regulamentar. Pode 
dizer assim: “A regulamentação é que definiu.” Não, não, a legislação é que definiu, a 
bondade ou a maldade da legislação estava antes, está antes não está depois, não é? 
Está a montante. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 

Delta 04 53 o atual cenário veio permitir enquadrar, legalmente, várias práticas que elas [(as 
escolas)] faziam, dentro da sua capacidade de autonomia. Refiro-me às permutas, às 
aulas de substituição, a escola a tempo inteiro que são mais-valias e onde, 
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Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

efetivamente, houve uma mudança que considero positiva.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 05 78 Eu não sei se existe depois dela um outro tempo. Acho é que há uma mudança de 
velocidade, não há um outro tempo. Porquê? Porque nós vamos encontrar todo o 
trabalho da Maria de Lurdes, a ser feito e a ser posto em prática agora, com mais ou 
menos situações, digamos assim, com mais ou menos limadelas, mas é o trabalho dela 
que está no campo. 
P.: Então, quer dizer que há aí uma marca da ação dela? 
Há, há uma marca. Foram quatro anos, quatro anos em que ela construiu um maquinão, 
como eu costumo dizer, e um maquinão em que as peças estavam todas muito bem 
articuladas umas com as outras. A operacionalização muitas das vezes não correu bem, 
como no caso, por exemplo, da avaliação. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 07 102 a antiga ministra da Educação que acho que assumiu algumas medidas que urgiam na 
Educação, mas as medidas, em si, algumas delas extremamente assertivas e 
necessárias, mas nunca concertadas, nunca negociadas. (...)  E isso teve um impacto 
enorme na atividade dos diretores de escola. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 08 110 Do ponto de vista do ensino da música, eu diria que a ministra Maria de Lurdes 
Rodrigues foi extremamente benéfica para este tipo de ensino. Embora não tenha 
chegado ao fim das suas reformas, por questões de estilo e por questões das mais 
diversas, ela implementou um conjunto de medidas que se destinaram a organizar este 
tipo de ensino. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 09 120 Tirando uma coisa que era muito necessária mas que, de repente, não foi implementada 
do melhor modo. Estou a falar da avaliação. Se a Maria de Lurdes Rodrigues não fosse 
a cara da avaliação, ninguém conseguia não gostar daquilo que ela fez. Basta ver o que 
aconteceu no ensino, as ofertas que apareceram, os EFA’s, os CEF’s, as Novas 
Oportunidades, foi tudo impulsionado pela Maria de Lurdes Rodrigues. Não sei se as 
ideias são todas dela, não devem ser, mas foi tudo impulsionado por ela, com uma 
personalidade bastante forte. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 

Delta 09 121 Veja o que eram as escolas secundárias antes e o que são agora, a nível de 
equipamento, de escolas e mesmo a nível de oferta. Antes não havia a oferta que há 
agora. Eu acho que isso comprova que ela não estava errada. 
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Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 10 88 tínhamos professores no topo de carreira a trabalhar catorze horas e se tivessem um 
cargozinho de coordenador de disciplina só trabalhavam oito horas e se tivessem uma 
direção de turma só trabalhavam seis. Seis horas tinha uma turma porque depois a 
gente dava-lhe ali um apoio educativo ou dois e trabalhavam uma turma a ganharem 
uma fortuna. Isto não era viável. Tínhamos ainda aqueles professores que estavam 
sempre cansados aqui porque a gente precisava deles para alguma coisa e nunca 
estavam, mas que depois a gente os ia encontrar, no turno contrário, nos colégios 
privados, onde nunca faltavam e estavam sempre fresquinhos. Mas se isso só na 
bastasse tínhamos, para mim, o que era o cerne da questão, que era os mesmo 
professores conseguirem ser excelentes professores no privado e péssimos professores 
aqui, porque aqui não prestavam contas a ninguém. Mesmo no exercício das minhas 
competências, havia coisa onde eu procurava não me meter. Quando eu entendia que 
tinha de estar presente nos conselho de turma ou nos conselhos disciplinares, e às 
vezes ia lá, aquilo era um desastre. Aliás, a primeira vez que fui a um conselho tentaram 
tirar-me de lá para fora e estiveram três horas a discutir se eu ia ficar ou ia sair do 
conselho. A determinada altura tive de dizer que: "Se me quiserem por fora daqui eu 
abro um processo disciplinar a todos os docentes porque sou presidente da escola e 
tenho toda a legitimidade para estar onde quiser, desde que o justifique, até porque há 
atas e vou ter que fazer declarações." Portanto, isto era um estado que todos nós 
sabíamos que tinha que acabar um dia. Esta mulher teve a coragem de o fazer se, mais 
não fosse, por isso eu fazia-lhe a chapelada realmente porque teve a coragem de 
inverter um conjunto de situações que era urgente fazê-lo. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 10 89 esta senhora chegou e conseguiu acabar com o conjunto destas situações que eram 
vergonhosas. Depois teve outra coisa excelente, foi assim: nem todos são maus, nem 
todos são bons, nem todos são excelentes. Como em tudo na sociedade, as pessoas 
têm de ser valorizadas por aquilo que fazem e todos nós tínhamos a noção que era 
preciso valorizar e trabalhar pela positiva. Não é fazer aquilo que os sindicatos fizeram 
durante décadas que foi nivelar por baixo. Esta senhora teve o condão, nesse sentido, 
de se borrifar nos sindicatos, nessa cambada que para aí anda e dizer a esta gente que, 
nivelar sim, mas tem de ser por cima. Os excelentes profissionais que temos nas 
escolas têm de ser valorizados e estimulados. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 11 93 este governo colocou em ordem, eu não digo na ordem porque isso tem outras 
conotações, digo que colocou em ordem uma série de coisas que precisavam de ser 
colocadas a nível da Educação. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 12 77 uma melhoria qualitativa nos serviços. (...) O parque escolar, o programa de 
modernização das escolas, o programa tecnológico das escolas, a dotação de horas 
para programas para a saúde, para as TIC, para o plano de ação para a Matemática, o 
Plano Nacional de Leitura, tudo isto não havia antes. Na minha ótica o pessoal foi 
sacrificado na melhoria dos serviços para os utentes. Agora os alunos têm 
computadores baratos, os prémios de mérito cresceram muito, hoje em dia um aluno 
recebe um prémio de mérito e ganha mil e tal euros e antes não recebiam. depois ao 
alargarem a base apanharam alunos que dantes não estavam. (...) Todas estas 
componentes nunca tinham sido tratadas e a grande marca da ministra foi, na minha 
ótica, tratar mais as questões relativas aos utentes, aos alunos, à qualidade do espaço 
onde estão e aos materiais que têm. Esse dinheiro não veio do crescimento do PIB, o 
que não aconteceu. Eu acho que veio da redução de encargos com pessoal., 
nomeadamente pôr-nos a trabalhar mais o que reduziu a contratação e provocou um 
ganho grande. Eu como cidadão acho que ela fez bem. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 17 90 eu entendo que podemos mesmo dizer que houve uma grande mudança, ela fez 
algumas alterações. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 23 93 com a senhora ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues, há muita coisa, a 
Educação já não é como era, deixou de ser, as escolas deixaram de ser o que eram. 
Basta relembrar em termos de recursos materiais o que é o Plano Tecnológico, o que é 
a iniciativa Novas Oportunidades e aí já mais noutro âmbito, a iniciativa do Parque 
Escolar, ou seja, a requalificação das escolas secundárias que neste país está em 
marcha e algumas já foram qualificadas. Agora, houve questões políticas que não foram 
bem resolvidas e causaram na escola..., nós aqui, felizmente, não sentimos muito isso, 
mas sempre se sente, é óbvio não é? O impacto que teve algumas medidas, que foram 
politicamente mal resolvidas, no meu ponto de vista, foram mal resolvidas. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 24 80 Há aqui um conjunto de medidas tomadas e de princípios (...) com os quais eu 
concordo. Acho que vou ser crucificada por causa disto... 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 25 80 havia alguém que tinha, finalmente, conseguido perceber que há zonas onde 
precisamos, absolutamente, de entrar. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 36 52 existem dois tempos: um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois 
dela.” 
Eu não serei tão taxativo. Não serei tão taxativo porque de facto tivemos também dois 
momentos anteriores onde eu considero que também se trabalhou e se procurou fazer 
coisas importantes. 
P.: Quais? 
Não tanto, quer com o Roberto Carneiro, quer depois com o David Justino. Talvez 
tenham sido antes da doutora Maria de Lurdes, quem mais, na minha ótica, quem mais 
fez alguma coisa clara pelo ensino. Agora, as reformas que a ex-ministra procurou 
introduzir foram muito mais profundas do que qualquer uma das outras. Aliás penso que 
a única área onde, de facto, as coisas não foram bem, não estiveram bem, não foram 
bem conduzidas, penso que foi exatamente ao nível do Estatuto da Carreira Docente. 
Penso que foi a forma como foi conduzida, penso que essa terá sido, o grande 
calcanhar de Aquiles. Muito possivelmente, hoje na Educação fala-se muito da anterior 
ministra, olhando para o ECD, quando existem muitas outras coisas que foram 
efetuadas, algumas coisas que foram trabalhadas com interesse. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 41 78 quando me despedi da ministra Maria de Lurdes Rodrigues, na última reunião do 
Conselho das Escolas, no ano passado, em que ela lá esteve, na brincadeira disse-lhe: 
“A senhora Ministra vai-me desculpar. Eu entrei para a gestão exatamente no mesmo 
ano em que a senhora ministra entrou para o Ministério da Educação e a única coisa 
que lhe transmito é que foi um tirocínio dos diabos.” (gargalhadas) E é um facto porque 
foi muita coisa ao mesmo tempo. Portanto, foi a questão do novo modelo de gestão, foi 
a questão do novo estatuto da carreira docente, o novo estatuto do aluno, a questão da 
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educação especial, que mudou completamente, foi a questão do modelo do CIADAP 
que tivémos dois modelos, um que durou dois anos e depois mais outro a seguir. Quer 
dizer mudanças tem sido mais que muitas e essa situação de alguma instabilidade é 
natural e acaba por criar algum mau estar e criou. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 41 79 Efetivamente eu acho que esta mudança foi positiva. Há outras mudanças que, 
claramente para mim, embora tenham dado aquela pedrada no charco, tenham 
provocado a cisão, acho que não foram tão positivas assim. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 42 63 esta ministra revolucionou completamente a escola e o trabalho dos professores, no 
melhor e no pior. 
P.: E essas mudanças têm tido influência na sua ação também? 
Sim, têm, mas sobretudo na ação dos professores. 
P.: O que é que destaca? 
O que é que destaco... Bem, eu não sou nem nunca fui socialista, mas sou imparcial. Eu 
sei apreciar e, portanto, sei ver que esta ministra fez coisas nos últimos três anos que 
eu e os meus colegas, alguns deles dizem cobras e lagartos da senhora ministra, coisas 
que nós andamos nos últimos quinze anos a dizer que tinham de ser feitas: olhem para 
isto, professores que vão para casa à quinta-feira; os professores do 2.º ciclo entram em 
férias em junho e nós aqui a trabalhar; olhem para estes livros de ponto, que pouca 
vergonha, são faltas, faltas, faltas e mais faltas; que vergonha, cinquenta anos e já 
aposentado com a pensão máxima. Eu ouvi estas coisas anos a fio. Quando chega 
alguém  que muda o que tem de ser mudado, aqui d’el rei. Portanto, acho que esta 
ministra fez coisas fundamentais. Começando no básico que não é do meu domínio, o 
alargamento do ensino pré-escolar, uma coisa que eu acho que é fundamental e se 
assim não fosse nós não púnhamos os nosso filhos no ensino pré-escolar. Nós que 
tínhamos posses para isso, púnhamos os nossos filhos no ensino pré-escolar, quando 
vem uma ministra que faz isso, ninguém liga nenhuma a isso. Eu acho isto espantoso, 
verdadeiramente espantoso. O inglês no primeiro ciclo, acho que é fundamental. Eu 
assim que pude pus os meus filhos a aprender inglês. Vem a ministra e dá isso a todos 
e ninguém liga. Ah, isso não, não tem importância. Pois eu achei isso muito importante. 
Depois, outras medidas emblemáticas: a componente não letiva dos professores, ou 
antes, o uso da componente não letiva dos professores, uma coisa que nós sempre 
dissemos e que estava regulamentado, não é? A componente não letiva dos 
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professores foi regulamentada pelo primeiro estatuto da carreira docente, estava lá tudo 
escrito no tempo do governo do professor Cavaco Silva. Nunca ninguém aplicou aquilo, 
foi esta senhora que conseguiu. As aulas de substituição, com defeitos, com problemas, 
mas que foi feito. A principal virtude das aulas de substituição não foi  dar aos meninos 
mais aulas, foi fazer com que os professores faltem menos. Essa é que é a grande 
virtude das aulas de substituição, porque se elas não existissem nós continuávamos a 
ter dezenas e dezenas de aulas por disciplina e por turma perdidas, o que era uma 
coisa com danos incalculáveis. Depois, muitas outras: a avaliação do desempenho, não 
vamos falar disso mas aquilo que havia antes também não era nada. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 42 64 Houve uma clara melhoria no desempenho dos professores nesta escola em virtude da 
avaliação do desempenho, em virtude da regulamentação da componente não letiva, 
em virtude das aulas de substituição. Houve claramente uma melhoria no desempenho 
desta escola, dos professores desta escola e isso refletiu-se nos resultados alcançados 
nos resultados alcançados pelos nossos alunos. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 43 41 a maior parte dos professores nesta escola são os mesmos, antes deste governo e 
agora. Os professores desta escola e da generalidade do país, acho eu, são 
profissionais muito competentes e dedicados aos seus alunos. Isso não está em causa. 
Agora nós tínhamos, na estrutura organizativa da escola, um sistema, depende da 
janela por que o olharmos, de autonomia máxima das escolas. Éramos tão autónomos 
que o Ministério da Educação não penetrava aqui. Quando é que o Ministério da 
Educação fez algumas incursões nas escolas? Quando lançou os exames. Eu sou de 
Filosofia e lembro-me dos anos antes dos exames de colegas, nas planificações, a 
dizer: “Eu não passo da primeira unidade didática, eu sou honesto com os meus alunos. 
Eu não passo para a unidade didática seguinte porque eles não ficam a saber nada. 
Cada um interpretava o programa como queria. A primeira incursão da tutela nas 
escolas foram os exames. Deve-se lembrar que nos primeiros anos houve muitos casos 
de matérias que saíram nos exames e não foram lecionadas. Os alunos foram para 
tribunal porque, por exemplo, não foram para medicina porque não sei quê. Bom, os 
professores começaram a ser pressionados para cumprir os programas, pelo menos os 
que tinham anos de exame. Esta foi a primeira incursão.  
Em termos de resultados: os Conselho Executivos eram escolhidos essencialmente 
pelos professores. Era normal, todos somos professores. O Ministério da Educação bem 
tentava mas não passava a barreira. Os coordenadores dos grupos disciplinares eram 
escolhidos pelos professores que os elegiam.  Achava-se que a Escola era um modelo 
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da democracia perfeita;  eu não, nunca achei. Há aqui um erro: os professores não são 
a base da democracia da escola. Eles são profissionais e têm de cumprir matérias. 
Temos muitos, muito vícios. Relativamente à avaliação, por exemplo. É evidente que 
quem lança a avaliação tem de lançar as ações de formação. E terrível, o senhor Diretor 
Geral de Recursos Humanos pede aos formadores para fazerem as ações com um 
objetivo e há formadores que não aceitam explicar a lei e dizem: “Era o que faltava, 
dizerem-me que a formação é para isto! Não! Se é para fazer é para eu questionar, para 
por em causa, dizer mal disto, dizer que não concordo.” E, em vez de apetrechar com 
conhecimentos os atores que vão usá-los, não, eu vou é incendiar. É muito difícil. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 45 71 em algumas coisas não fez mais do que fazer aplicar aquilo que estava na lei. 
P.: Já anteriormente? 
Já estava anteriormente. Só que as escolas não a cumpriam, e quando ela pega na lei 
que existe e tenta que se cumpra o que está na lei foi muito complicado. Portanto, a 
ministra Maria de Lurdes Rodrigues para muitas pessoas, ficará na história como um 
período negro na educação em Portugal. Eu penso que ela tentou efetivamente aplicar 
aquilo que estava na lei, e acho que aquilo que está na lei é para se cumprir. Esse é um 
princípio que na minha perspetiva, desde o primeiro momento, temos de incutir nas 
crianças. Eu não posso querer que as crianças cumpram o regulamento interno e as 
regras da sala de aula se eu como adulto que dou o exemplo não as cumprir. Nós não 
estávamos a cumprir aquilo que estava na lei. Eu estou-lhe a falar por exemplo da 
redução da componente letiva dos professores. Isso que não era uma redução de 
horário, na prática, era redução de horário e quando nós na gestão das escolas, 
queríamos que aquilo não fosse redução horário, queríamos que fosse redução da 
componente letiva, os nossos colegas não nos permitiam que isso acontecesse. Eu 
cheguei a ter situações de pedir trabalhos a pessoas, que estavam com redução da 
componente letiva e as pessoas dizerem-me assim “Eu? Mas porquê eu? Porque é que 
vou eu fazer isso? Então o outro também tem redução.” Eu tive, em determinadas 
alturas, situações de pessoas, no tempo em que elas podiam ficar um ano à espera da 
aposentação sem trabalharem, em que as pessoas podiam ficar durante esse ano em 
casa, em que quando eu tive de dizer às pessoas: “Não, tu tens de ir para a escola e, 
pelo menos as horas correspondentes à componente letiva, tu vais ter que lá estar.”, as 
pessoas reagirem muito mal. O que a doutora Ministra Maria de Lurdes Rodrigues fez, 
entre outras coisas, foi fazer com que o que estava na lei se cumprisse. Não foi do 
agrado dos professores. Mas na minha perspetiva isso está correto. Depois há outras 
iniciativas que ela tomou e que são complexas. A questão da avaliação de desempenho 
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foi um modelo de avaliação que é extremamente complexo e extremamente burocrático 
e por isso é que ele não vingou. Eu penso que é preciso haver uma avaliação dos 
professores a sério, aquele era extremamente burocrático e complexo, portanto acaba 
por cair, eu sofri na pele ter que o aplicar, mesmo simplificado. Foram horas e horas que 
eu e outras pessoas desta escola dedicámos a fazer a avaliação dos colegas, e não sei 
se fizemos da melhor forma. Portanto, esse foi um aspeto negativo que fez depois 
desencadear outras coisas que as pessoas não estavam contentes. Se não tivesse 
acontecido isto, as pessoas não tinham coragem para vir para a rua, esta foi a gota de 
água que fez transbordar o copo. Se isso não tivesse acontecido eu não sei se os 
sindicatos teriam tido coragem de levantar os problemas que levantaram, porque o que 
ela fez, foi no fundo, fazer cumprir a lei. Portanto eu acho que bem ou mal, vamo-nos 
lembrar da Doutora Maria de Lurdes Rodrigues. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 50 61 Começa logo pela assunção da escola enquanto espaço dedicado, essencialmente, aos 
alunos, virado para os alunos, para os resultados escolares, que é uma coisa que era 
quase um fait-divers quando é o importante, os resultados escolares em termos latos, 
não é em termos particulares dos exames nacionais da Matemática, do Português, mas 
os resultados escolares em termos latos. Acho que a preocupação, a centração nos 
resultados foi muito importante. Depois também alguma situação tem ocorrido, 
relativamente àquilo que... talvez não tenha sido feito da melhor forma, com a melhor 
abordagem, mas o entendimento do trabalho do professor, àquilo que devem ser os 
tempos de trabalho dos professores, que era uma coisa que me deixava perfeitamente 
incrédula. Como é que isso poderia ser? Também houve aí essa área preocupação. 
Onde é que houve, do meu ponto de vista, um erro estratégico da nossa ministra da 
Educação? Devo dizer desde, confesso, ser uma pessoa que admiro imenso. O erro foi 
na questão da avaliação de desempenho. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 51 57 A governação da ministra Maria de Lurdes Rodrigues, introduziu nas escolas mudanças 
que antes eram impensáveis, embora estivessem escritas. 
P.: Quer-me dar alguns exemplos? 
Dou como exemplos as substituições. Ainda temos que trabalhar muito, e desenvolver, 
mas as escolas ficaram muito mais sossegadas. Portanto, a esse nível há muito 
melhores condições para se trabalhar do que havia antes. Depois, esses tempos de 
estabelecimento, nós agora também já estamos a aprender a gerir melhor e a 
rentabilizar os recursos de forma a criar espaços para as pessoas na escola terem que 
trabalhar em conjunto, porque antes não se trabalhava tanto em conjunto. É mais fácil 
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agora do que era antes. Antes havia nalguns setores com algumas pessoas, muito 
voluntarismo. Esse voluntarismo morreu um bocadito com as imposições, mas eu acho 
que já está bem mais aceite e que as pessoas já estão outra vez a recomeçar a 
trabalhar para além daquilo que... por exemplo, diziam “Só posso dar uma hora semanal 
para aquele grupo de professores preparar uma coisa.” Elas às vezes um tempo 
semanal é pouco mas elas ficam mais algum tempo da conta delas. E, portanto, acho 
que estamos a retomar alguma vivência de cooperação, que é importante e que no meu 
início existia, do ponto de vista voluntário. Sei lá, falava-se muito na pedagogia por 
objetivos, na avaliação formativa, que eram tudo novidades. Estávamos a chegar novos, 
fazíamos essas coisas, fazíamos testes em conjunto, íamos às aulas uns dos outros, 
fazíamos... não era codocência, mas nós íamo-nos ajudar nas aulas uns dos outros, era 
praticamente codocência. Agora estamos a retomar algumas dessas coisas. Depois 
também alguma possibilidade de flexibilização de algumas experiências, sei lá, a Turma 
Mais, a introdução dos cursos profissionais com mais veemência no ensino, portanto 
estes percursos curriculares alternativos. A escola está efetivamente diferente. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 52 69 Eu acho que as pessoas vinham um bocadinho à escola, davam as suas aulas e iam 
embora. Poucas eram aqueles que ficavam e que, por carolice, faziam as coisas. Agora 
pelo facto de se aplicar a lei, porque ela já existia, no antigo estatuto, das 35 horas, 
sendo que X horas eram para a prática e a reflexão das suas aulas, há outra parte que 
tem de ser, necessariamente de escola. Apesar de no primeiro ano as coisas não terem 
corrido muito bem, porque as pessoas não sabiam muito bem o que tinham de fazer na 
escola, eu penso que cada vez mais isso faz sentido e as estas praticas vão entrando. 
Mesmo com falta de espaço e de condições, as pessoas vão fazendo atividades, 
dependendo, obviamente do espaço e das condições que têm. Isto é um caminho e uma 
aprendizagem. Por exemplo, no primeiro ano pusemos toda a gente a fazer aulas de 
substituição. Agora já não é assim; há uma bolsa de professores que fazem aulas de 
substituição e uma bolsa de professores que pertencem a grupos de trabalho específico 
e que fazem coisas importantes para a escola poder melhorar. É esta mudança que 
agita as pessoas. Eu digo-lhes já que vocês vão estar na escola, vamos fazer qualquer 
coisa de útil para vocês e para a escola. Há muita coisa que não era hábito fazer-se na 
escola e que agora passou a ser. Há, de facto, a era antes e a era depois desta ministra 
da Educação. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 

Delta 57 69 A ministra Maria de Lurdes Rodrigues definiu um projeto de ação, tinha objetivos e 
metas muito bem definidas, algumas das quais ela poderá não ter podido alcançar, 
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Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

porque também recebia orientações no sentido de uma forma economicista ou política, 
direcionada um bocadinho mais para a direita ou um bocadinho mais para a esquerda. 
Mas tinha uma visão estratégica muito ampla. Sabia muitíssimo bem o que queria. 
Estou a falar da pessoa em si, não estou a falar das medidas. Iremos depois às 
medidas. Ela era uma pessoa que enfrentava qualquer conflito, respondia sobre 
qualquer matéria, nem que fosse para dizer perentoriamente: “A minha posição é esta, 
daqui não abdico.” Isto é o antes. No depois, o que está a acontecer neste momento, é 
um Ministério que está um pouco à deriva, que está a tentar a aperceber-se do 
conteúdo de alguns dossiers e que já vai com atraso significativo, deveria ter começado 
muito antes. Com todo o respeito que me merece, até porque não tenho razões para lhe 
encontrar... nunca tive um diálogo sobre Educação com a atual ministra de educação. 
Os secretários de estado são as pessoas que respondem pela tutela, mesmo nas 
situações em que a ministra possa estar presente, efetivamente são eles que têm de 
responder, porque a ministra não está tecnicamente preparada para isso. Por isso, nota-
se cada vez mais um fosso entre o antes e o depois, a nível de liderança no ministério 
da educação. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\4. Introduziu várias 
mudanças 

Delta 58 46 o estatuto do aluno previu aquelas medidas corretivas em que os meninos podem fazer 
atividades para a comunidade, já o fazíamos desde 97. Quando a senhora ex-ministra 
apontou, como meta, que teria de haver nas escolas um computador para cada cinco 
alunos, nós já tínhamos um para três. Por isso, é assim, isto são só alguns exemplos 
daquilo que foi sendo feito, nós já praticávamos. Aliás uma das coisas que reconheço à 
senhora doutora Maria de Lurdes Rodrigues é que, salvo melhor opinião, ela conseguiu, 
não sei de que forma, mas ela tinha um conhecimento correto daquilo que se fazia, das 
perspetivas que as escolas tinham em termos de funcionamento. Não fez nada, até 
chegar à questão da avaliação, não fez nada, no meu entender, que as escolas não 
estivessem à espera. Aliás, até o desejavam, ainda que depois algumas reações não 
fossem muito positivas, nomeadamente nas aulas de substituição e depois ter que fazer 
os planos de aulas. Enfim, uma coisa é dizermos queremos e depois outra coisa é 
fazermos, e o fazermos traz trabalho e, obviamente, há sempre uma reação menos 
positiva no início. Mas o que é facto hoje, quer se queira quer não, faz parte do dia a dia 
das escolas. E ficou. Penso que isto nem sequer está em discussão, agora nestas 
negociações todas, que andam para aí. Nada disto está em discussão. Tudo isto vai 
permanecer. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA Delta 09 122 Sim, e nós do outro lado até concordávamos com ela, muitos de nós. O problema era 
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EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Atacou muitos 
interesses instalados e tabus 

mesmo a defesa dos interesses porque muitas das medidas iam contra interesses 
instalados. (...) Exatamente, interesses dos professores, interesses de vícios, de 
costumes. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Atacou muitos 
interesses instalados e tabus 

Delta 16 99 Eu acho que ela foi um bocadinho mais ousada porque conseguiu mexer em coisas que 
eram praticamente tabu, que era adquirido que não se mexia. Ela conseguiu fazer isso 
num curto espaço de tempo e fora novidades em cima de novidades 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Deixou saudades 

Delta 09 123 tenho imensas saudades da Maria de Lurdes Rodrigues. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Muita coisa não mudou 
profundamente 

Delta 02 112 “Em Portugal, depois do 25 de Abril, existem dois momentos na Educação, um antes da 
ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela.” 
Não, acho que é excessivo (...) houve muita coisa na Educação que não sofreu assim 
nenhuma alteração de fundo. O currículo mudou? Não mudou. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\O facto de ter uma 
maioria absoluta ajudou 

Delta 08 111 A ministra Maria de Lurdes tinha uma maioria absoluta e podia implementar 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Pretendeu valorizar a 
escola pública 

Delta 05 79 Com a ideia e com uma forte valorização da escola pública.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Pretendeu valorizar a 

Delta 14 102 A senhora ministra anterior entre as coisas que tinha, boas e más, esta foi a que deixou 
bem claro para a Educação: voltar a pôr um dos princípios que apareceu da República 
que foi o ensino público, com uma linha filosófica da própria educação e a que ela 
acrescentou o termo da qualidade. Faz todo o sentido, nós não podemos prestar um 
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escola pública serviço público que não presta, temos de prestar um serviço público de qualidade. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Queria a autonomia das 
escolas 

Delta 18 79 eu acredito que ela queria que as escolas marchassem para a autonomia e não houve 
nenhum ministro até hoje que quisesse isso assim com clareza. Ela queria. Ela queria 
que a escola fosse, de facto, um centro de aprendizagem, de discussão, de alguma 
coisa completamente diferente. E penso que, pronto, que se perdeu. E não sei se algum 
dia vamos retornar a reatar isso... 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Queria a autonomia das 
escolas 

Delta 49 66 Acho que ao nível da relação com as escolas, de uma relação de proximidade direta 
com as escolas, julgo que há um antes e um depois. Ao nível, curiosamente, da 
autonomia das escolas também há um antes e um depois. Isto é, antes houve acima de 
tudo retórica nos papéis e, acima de tudo com ela, julgo que, pelo elementos que eu 
tenho, há uma grande autonomia. As escolas que não a têm, não têm autonomia porque 
não querem. Há alguma coisa ou outra em que não há autonomia mas eu sinto-a na 
relação com a administração. Com a direção regional só não tem autonomia quem não 
a quer. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.01 Maria de 
Lurdes Rodrigues\4. O impacto na 
Educação\Reforçou a autoridade 
dos órgãos de gestão 

Delta 11 94 nós ganhámos autoridade sobre a escola, não há nenhuma dúvida nisso, este ministério 
deu aos conselho executivos ferramentas, instrumentos, para exercer uma autoridade 
que não tinha, ou aliás, que tinha mas não a sabia usar, melhor dizendo. Essa 
autoridade estava apenas no corpo da lei, mas agora ela estava personalizada na cara 
da ministra. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na Educação 

Delta 33 61 Olhe, na primeira reunião que tive com a ministra e depois também no Conselho das 
Escolas fiquei muito bem impressionada. Pareceu-me que era uma pessoa que estava a 
escutar-nos, perguntou coisas, interessou-se, dava-me a ideia que tinha um projeto. 
Neste momento, acho que é um desgoverno, que aquilo não é nada. Os normativos 
saem incompletos porque há coisas que eles vêm reformular doutros, mas depois aquilo 
tem lacunas, as coisas não se enquadram, não estão previstas, não se sabem como. É 
um bocado: tu entendes desta maneira, o outro entende da outra e qual é que está 
bem? Por outro lado, a sensação que tenho, é que a ministra desapareceu, portanto, é 
uma figura neste caso... Lá estou eu a ser desabrida, não é? 
P.: Mas pode dizer o que sente porque isto é anónimo. 
É assim: eu para mim acho que é uma senhora muito simpática e pronto e é uma cara 
muito simpática para a área da Educação e mais nada. Mais nada. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA Delta 44 65 dois tempos, um antes da ministra Maria de Lurdes Rodrigues e outro depois dela”. 
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EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na Educação 

Sim. A anterior ministra não quer assumir essa responsabilidade, de que marcou uma 
época, mas eu não tenho ilusões que marcou e na grande maioria das vezes para o 
bem, não tenha dúvidas. Depois penso que, também, de tudo o que ela fez, só um perfil 
assim algo relacionado com a atual ministra ou com alguém que desempenhe isso 
assim, porque era preciso uma rutura, era preciso quebrar um ciclo e ela desempenhou 
isso bem. Aliás, eu estou extremamente comprometido com as primeiras medidas. A 
minha divergência com a ex-ministra começa quando ela não foi capaz de ouvir tão bem 
quanto tinha ouvido anteriormente e quer impor aquele modelo de avaliação que foi a 
maior asneira política e quase que fez afundar isto tudo. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na Educação 

Delta 48 60 Dois tempos, duas realidades na Educação acho que não, duas realidades dentro das 
escolas acho que sim. 
P.: E porquê? 
Ela mexeu mais na parte administrativa das escolas do que nos conceitos da Educação. 
Acho que a grande viragem que ela faz, e isso reconheço que há um tempo antes e um 
tempo depois, é na organização das escolas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na Educação 

Delta 48 61 durante este dois últimos dois anos, nós cumprimos legislação e depois mantivemos 
uma pequena margem de autonomia, estreitinha, para inovar a organização, mas quase 
à revelia da tutela. É claro que alterando o tempo letivo dos professores, alterando as 
condições de organização da escola, ela alterou a escola, mas não mexeu no ensino-
aprendizagem. O que ocorre dentro da sala de aula, o que é a essência da escola que é 
o aluno dentro da sala de aula, não mexeu. Por isso é que nós não estamos a conseguir 
resultado, mexeu-se só tudo à volta. Portanto, há uma escola diferente antes dela e 
depois dela, em termos organizacionais, mas a nível da Educação, não considero que 
haja. Considero que vai haver uma mudança a curto prazo, por causa do plano 
tecnológico; com  todos os atrasos na entrega dos computadores, com as escolas com 
todas as dificuldades pra que o sistema funcione, foi a melhor coisa que aconteceu. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\As medidas 
implementadas são piores que as 
anteriores 

Delta 09 124 Neste momento temos medidas implementadas que são muito piores do que as que 
foram implementadas pelo outro ministério e que nos dão muito mais trabalho. 
P.: Por exemplo. 
Esta da avaliação, por exemplo, e a da organização do próximo ano letivo. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA Delta 08 112 esta ministra não tem uma maioria absoluta 
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EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\É diferente porque não 
tem maioria absoluta 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Estou na expetativa 

Delta 45 72 Eu penso que ela ainda está à procura…ela não vai ter a vida nada facilitada porque 
tem um modelo de avaliação que gerou os problemas que gerou. A senhora Ministra 
tem um problema complexo e imediato para resolver que é o problema da avaliação de 
desempenho dos professores. A avaliação de professores é um processo que não tem 
volta para trás, o Ministério das Finanças e a sociedade, em geral, exigem que se faça e 
os sindicatos vão levantar todos os entraves, portanto ela tem aqui problemas graves 
para resolver. Penso que é uma pessoa simpática, com um trato fácil. Em termos de 
medidas políticas em concreto, estou na expectativa. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Estou na expetativa 

Delta 50 62 Eu não tenho grande opinião, ainda não formei ainda opinião. Neste momento acho que 
estão a ganhar conhecimento. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Estou na expetativa 

Delta 50 63 nas intervenções públicas, eu acho que é uma pessoa simpática, isso é importante 
agora, é uma pessoa conciliadora. Não sei qual é o resultado, mas tenho grandes 
expectativas em relação ao secretário de estado Alexandre Ventura. 
P.: E porquê? 
Porque tenho ideia que é uma pessoa que conhece bem os problemas da escola, pelos 
diversos órgãos por onde passou, é uma pessoa ponderada, pareceu-me uma pessoa 
segura do que estava a dizer e certa, portanto. O facto de ter passado pelo conselho 
científico da avaliação de professores, acompanhou algumas escolas e tem alguma 
noção dos problemas que nas escolas podem surgir. Isso ajuda-o muito e poderá ajudar 
muito a nossa ministra, que acho que ainda está um bocadinho numa torre de marfim e, 
portanto, que ainda não tem noção, mas pouco a pouco vai, lá, não é? Estão a ganhar 
lastro, não é? 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Estou na expetativa 

Delta 58 47 Ainda estamos todos na expectativa. Estamos todos na expectativa porque o momento 
não é fácil. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Estou na expetativa 

Delta 58 48 O momento não é fácil, o momento económico, financeiro, político, não é fácil. A 
senhora, atual ministra, tem que fazer aqui um jogo de cintura muito grande, que eu 
espero que surta os melhores efeitos e os melhores resultados, esperando eu que não 
ceda a tudo aquilo que está a ser pedido. Mas isto é, continua a ser, a minha opinião 
pessoal, porque se ceder a tudo o que está a ser pedido, não sei se as escolas não 
terão, logo de seguida, um sem número de conflitos que vão deixar de conseguir 
controlar. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há um menor 
conhecimento 

Delta 19 88 Parece-me que esta equipa, tem um conhecimento, talvez, menos profundo do que 
tinha a anterior. A verdade é que a antiga equipa conhecia as escolas, por dentro e por 
fora.  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma ação ao nível 
do currículo 

Delta 02 113 que mexa [no currículo] sem grandes revoluções, mas que produza alguns ajustes. (...) 
Que produzirão qualidades, tenho a esperança nisso. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma grande 
diferença 

Delta 09 125 sinto que toda a equipa, não era só a Maria de Lurdes, na época dela tudo funcionava 
melhor. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma grande 
diferença 

Delta 17 91 era aquilo que eu pensava quando começaram a falar no nome dela. Ela não tem 
hipótese, digamos, vê-se logo. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma grande 
diferença 

Delta 17 92 Nota uma grande diferença? 
Muito, muito. Não tem rumo, aqui para nós, não tem rumo. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma grande 
diferença 

Delta 19 89 Essa diferença impunha-se, não é? Se havia, não no conselho das escolas, mas com as 
escolas em geral, um mal-estar com a anterior equipa, impunha-se de facto essa 
diferença, e essa diferença está-se a sentir. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma grande 
diferença 

Delta 25 81 Neste momento, acho que não há política para a Educação. A questão é esta, não é ?  
P.: Sente uma grande diferença? 
Sinto muita diferença, sinto uma diferença completa. Quer dizer, para mim agora não 
existe nada, não é? Não existe nada. Quer dizer, o que se está a verificar aqui, com 
esta equipa ministerial, neste momento, o que tentou fazer, no fundo, foi apagar o fogo, 
não é? Tentar remediar a situação que estava criada e a partir daí penso que pouco 
mais se fez. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma grande 
diferença 

Delta 51 58 Eu gostava mais da governação da doutora Maria de Lurdes Rodrigues, que podemos 
concordar ou discordar, mas sabíamos com o que contávamos, havia uma linha, ela 
convictamente assumia posições e nós agora não sentimos isso. 
P.: Está a referir-se, portanto, à atual ministra. 
À atual ministra e à equipa da atual ministra. Podem as metodologias anteriores não 
terem sido as melhores, pronto, e não concordarmos com algumas coisas, mas havia 
um rumo. Agora não sentimos que haja esse rumo. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma grande 
diferença 

Delta 51 59 O que é que sente neste momento? 
Não sei, é que eu não sei o que é que esperam sequer de nós. O mais grave é nós nem 
sequer sabermos o que é que eles esperam de nós. Os parceiros são os sindicatos, é 
verdade.  
P.: Em detrimento do Conselho das Escolas? 
Em detrimento, nomeadamente, do Conselho das Escolas, também. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma grande 
diferença 

Delta 51 60 os parceiros são os sindicatos. Depois, não se dá satisfações nenhumas às direções de 
escola. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 

Delta 14 103 esta secretaria de estado tem um problema muito grave, na minha opinião; pensa que 
os diretores regionais controlam as escolas. Esta questão de os diretores regionais, 
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Alçada\1. O impacto na 
Educação\Há uma recentralização 

pelos e-mails, pelos telefonemas e pelos sms contactarem os diretores e as escolas 
constantemente, a darem indicadores, são meras tentativas de controle das escolas 
através do governo central, não há por aqui muitas dúvidas em relação a isto. Pensando 
que os diretores regionais controlam as escolas está a cometer um erro enorme. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Não fazer grandes 
reformas e intervir no currículo 

Delta 02 114 Ela tem duas preocupações que a mim me são bastantes agradáveis: uma é de não vir 
fazer reformas; a outra é de intervir no currículo. Como lhe disse, aí houve mudança, 
não se mexeu, e isso é o núcleo, é o cerne da questão, numa perspetiva de definir muito 
bem metas para anos de escolaridade, eu acho que isso é fundamental. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Tem menor produção 
estratégica 

Delta 08 113 penso que este ministério tem uma menor produção estratégica. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\1. O impacto na 
Educação\Tem menor produção 
estratégica 

Delta 54 51 Em relação a, esta equipa ministerial houve muita expectativa, houve muitos sorrisos 
mas não houve nada de concreto. 
P.: Portanto sente-se defraudada? 
Completamente, mas completamente, ainda pior do que que com a Maria de Lurdes, 
com a Maria de Lurdes foi mau e agora senti pior porque dantes havia um excesso de 
legislação e agora houve uma total ausência dela. O que sai é aquela legislação avulsa, 
ainda não a consegui reconstruir, porque alguma contraria-se a si própria. Em relação à 
ausência, atualmente, de legislação leva-me a questionar: “O que é que eles pensam 
que são os timings das escolas?” Sai uma legislação sobre avaliação no dia 23 de 
junho, já as aulas tinham terminado, saem documentos que em nada alteram de 
substancial no lançamento do ano letivo mas que, ao mesmo tempo, como foi criada a 
perspetiva dessas alterações, atrasou-nos o arranque do ano letivo substancialmente. 
Nós éramos para ter feito aquilo que fizemos no último Pedagógico, que levou dois dias 
e meio, éramos para estar a fazer desde maio, que é aquilo que nós costumamos fazer. 
Os critérios, a definição, o projetar a distribuição de serviço, o projetar o funcionamento 
da escola, isso já era para estar feito em finais de maio, para o mês de junho ser o mês 
dedicado à avaliação dos alunos, para o mês de julho ser aquele mês que nós 
dedicávamos já à distribuição de serviço, e à consolidação de todas as coisas que 
tinham sido preparadas. Seria para podermos baixar um bocado as guardas e 
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passarmos para os horários no mês de julho/agosto e repensarmos o lançamento em 
setembro, para prepararmos todas as reuniões que começam no dia 1 de setembro, que 
as pessoas entretanto, estão de férias, não é? E esse trabalho tem que ficar feito, 
porque no dia 1 de setembro começa a vida e não é nessa altura que vamos preparar 
tudo, senão não dá tempo. Mas isso não foi feito, eles fazem sair coisas em cima do 
joelho. Portanto, tudo quanto é planificação, cai por terra, as nossas planificações 
caíram todas por terra, do nosso trabalho de gestão, não é? Nós não estamos 
habituados a trabalhar assim. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\É muito diferente da 
anterior ministra 

Delta 03 88 eu ouço muito os colegas meus dizerem, quando houve mudança de ministra, muitos 
colegas, não necessariamente do Conselho das Escolas, mas muitos diretores, 
manifestaram algum desagrado pela personalidade desta ministra ser muito diferente da 
anterior. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\É muito diferente da 
anterior ministra 

Delta 05 80 Há diferentes modos de ser e também de estar, digamos assim. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\É muito diferente da 
anterior ministra 

Delta 09 126 ela não estava ali para fazer figura, como nós temos agora neste momento com esta 
nova ministra. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\Mais simpática mas 
menos convicta 

Delta 28 80 na minha opinião não tem a mesma postura que a Maria de Lurdes. É só a minha 
opinião. (...) Não tem a mesma postura. Eu diria que é mais simpática, é menos convicta 
e tem menos certezas. Eu gosto de pessoas convictas e que tenham certezas e que as 
certezas delas não sejam uma questão de fé. As questões de fé a gente não muda. (...) 
Não me parece que tenha convicções. Posso ser injusto mas é a minha visão. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\Muitos sorrisos 

Delta 03 89 Com esta ministra ficou-se com a ideia, e aliás eu penso que o governo assumiu, pelo 
menos foi-nos dito, que era preciso apaziguar a classe. (...) Foi, com estes sorrisos e 
com estas falinhas, se calhar a classe vai aceitá-la melhor. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\Muitos sorrisos 

Delta 09 127 A senhora ministra, agora, eu fui a uma reunião com ela, abre o sorriso, depois manda o 
despacho e ninguém fala nada. Temos ali uma figura...  

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\Não domina os dossiers 

Delta 03 90 a ideia com que as pessoas ficam é que ela fala, mas não dominará em profundidade, 
os dossiers. É essa a ideia que ela dá, não tem segurança. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\Não domina os dossiers 

Delta 18 80 Esta ministra não sabe nada, repete sempre a mesma coisa, os discursos dela é uma 
coisa horrorosa. Aliás tem-se já criticado muito. Vê-se que é uma pessoa que foi colada, 
que  foi posta ali, como um boneco a quem se diz: “Dá dois sorrisos e diz qualquer 
coisa.” Mas não tem conhecimento, não sabe, não estava preparada para aquilo de 
forma nenhuma. Depois a maneira como ela fala para as pessoas. Pensa que está a 
falar para professores, como se estivesse a falar para miúdos, é um desatino. Lembro-
me do último discurso que ela fez ali para Diretores em que ela estava a explicar o que 
era a avaliação por mérito. Mas será que esta senhora imagina que a gente anda a falar 
disso há não sei quanto tempo. E ela ali a explicar. Quer dizer... é assim. Dá-me a 
sensação que foi alguém foi escolhida, porque vai para ali. “Agora dizes duas coisas,  
deixa estar, não levantes muita poeira.” 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\2. As caraterísticas 
pessoais\Sabe muito de Educação 

Delta 02 115 acho que conheço muito bem a ministra da educação de outros tempos. É uma pessoa 
que sabe muito de educação, conhece a escola muito bem, foi professora muito tempo, 
e portanto, tem legítimas preocupações. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\3. O contacto\É mais 
estratégico que o anterior 

Delta 59 54 a atual ministra e a nova tutela, o novo executivo, pretendem implementar, serão muito 
diferentes das anteriores, mas há uma marca que já foi distintiva. 
P.: Qual é? 
É a forma como se iniciaram renegociações. E com isto nem estou sequer a dizer 
aquela que é mais da mass-media, a questão do modelo de avaliação dos docentes. 
Não, é a maneira mais aberta, mais simpática. Nós estamos a ouvir um sindicato que é 
histórico, isto vale o que vale, que é a FENPROF, por vezes também tem necessidade 
de dizer determinadas coisas ajustadas aos contextos, mas ouvir dizer o Mário Nogueira 
que agora era possível discutir-se Educação, é uma mudança. Agora se os resultados 
vão surgir, essa é outra questão. Nós estamos a falar é de estratégia e de planeamento, 
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e aí sim. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\3. O contacto\Há mais 
abertura 

Delta 59 55 a não abertura às escolas para se ajustarem dentro do seu quadro de autonomia, quase 
que contraria a medida na sua conceptualidade. Portanto, o que eu acho que é 
importante e julgo que esta tutela tenderá tendência a fazer, daí é que eu digo que de 
facto vai-se falar, não diria por resultados, mas pela forma de anunciar de debater. Hoje 
eu já fui a duas ou três reuniões onde, de facto, se discute Educação. Por exemplo, eu 
vou ter Conselho de Escolas na próxima segunda-feira e o trabalho que nos foi pedido é 
um trabalho que se chama de consulta, mas diferente, é de audição, e dantes não, 
falava-se mas não nos escutavam. 
P.: Ou seja, os pareceres que eram apresentados não tinham eco na equipa ministerial? 
Não, não tinham. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\3. O contacto\Já reuniu 
com os diretores 

Delta 02 116 a ministra desde que lá está já reuniu connosco todos uma vez, mas também está lá  há 
pouco tempo, não é? Sim, foi agora, foi dia 18 de janeiro, que ela reuniu com os de 
Lisboa, depois reuniu com os outros pelo país todo. E eu acho que isso é fundamental 
para um ministro. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\3. O contacto\Já reuniu 
com os diretores 

Delta 03 91 nós o Conselho das Escolas e daí a minha confusão se a ministra foi uma ou duas 
vezes, nós também já estivemos três reuniões amplas com todas os diretores. Este ano 
letivo, ela já reuniu com os diretores na capital de distrito, para explicar as metas(...) 
Independentemente do Conselho das Escolas. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\4. As debilidades\Não 
reune com os diretores 

Delta 31 73 Esta não reúne connosco. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\4. As debilidades\Não 
reune com os diretores 

Delta 31 74 Eu tive duas reuniões com ela: uma no âmbito do GAVE e a outro, foi quando a 
conhecemos, já não me lembro em que âmbito foi. Se há coisa que ela não faz é marcar 
reuniões. 

07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\4. As debilidades\Não 
reune com os diretores 

Delta 31 75 Dentro do âmbito do conselho das Escolas, foi quando ela se foi apresentar ao 
Conselho das Escolas. 
P.: Só foi dessa vez? 
Eu só a vi lá dessa vez. 
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07. A AÇÃO DAS MINISTRAS DA 
EDUCAÇÃO\07.02 Isabel 
Alçada\4. As debilidades\Não 
sabemos com o que contar 

Delta 14 104 uma grande diferença. Não é só entre as duas, mas entre a equipa também. Enquanto 
que com a equipa anterior, nós não concordávamos com uma medida, mas sabíamos o 
que tínhamos que fazer, agora o que se passa é que não sabemos qual é a medida que 
vai sair, não sabemos o que aí vem, nem fundamentam porquê. Não sabemos com o 
que contar, todos os dias saem coisas novas 

        

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 01 91 perguntava-lhe como é que se via na altura, via-se como professor, via-se como gestor? 
 Eu via-me, eu continuo a ver-me como professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 02 117 Via-me muito mais do que professora. (...) Via-me como alguém que, para além de 
responsável por uma turma, é responsável por uma equipe.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 03 92 era a colega dos outros, era a colega. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 07 103 Naquele momento não me sentia presidente, porque eu achava que estava a exercer 
um cargo sem ter... não era só não ter formação, eu não me sentia credibilizada no 
exercício do cargo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 07 104 Mas não me sentia nada presidente, sentia-me mais uma colega que estava, 
transitoriamente, isso esteve sempre na minha cabeça, transitoriamente, a sério, com 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

estas funções. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 07 105 para mim foi assim: “Ok, não sou treinadora duma equipa, sou treinadora duma escola 
(entre aspas) e, portanto, vamos fazer essa transferência de competências para aqui.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 07 106 Tive nesse primeiro ano e nos dois primeiros mandatos. E, portanto, isso fez-me sempre 
continuar a sentir professora e gostava muito do que fazia. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 08 114 Eu não me vi muito diferente. Sabe eu sou professor, a minha profissão não é de gestor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 09 128 deixou de se ver como um professor? 
Não.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 

Delta 11 95 continuo a ver-me como um professor. 
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primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 11 96 sempre me vi assim  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 12 78 No final desse primeiro ano de trabalho, como é que se definia a si próprio, enquanto 
presidente do executivo? 
Eu ainda hoje me defino como um servidor da comunidade educativa. Os meus colegas, 
por vezes, e agora nestas novas funções, dizem: “Senhor diretor, agora tem muitos 
poderes.” É sempre mentira, não é? Eu sou a pessoa que mais sirvo aqui na casa. Toda 
a gente me pede coisas e eu acabo por fazê-las. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 12 79 Continua a sentir-se como um professor? 
Sim 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 13 131 via-me sempre, como uma pessoa capaz de fazer e com muita vontade de fazer 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 13 132 olhando para o espelho e retomando a sua pergunta, muitas vezes era difícil reconhecer 
ali um presidente com capacidade de governar um barco, ainda por cima um barco com 
uma série de buracos efetivamente físicos; a escola estava a cair de podre. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 13 133 mantinha componente letiva, isso significa que se via ainda como um professor com 
funções na gestão? 
Sem dúvida,  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 14 105 Quando me falou há pouco do primeiro ano eu aí via-me como um professor, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 15 81 continuava a ver-se como professora? 
Continuava. 
P.: Mantinha componente letiva? 
Tive sempre componente letiva. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 17 93 eu sempre me vi como um professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 18 81 Eu sempre me senti como professora, nunca deixei de ser professora.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 18 82 Eu via-me como uma pessoa que tinha outras responsabilidades. 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 18 83 Eu via-me como alguém que tinha responsabilidades acrescidas e que tinha de dar 
resposta a um administração que me exigia isto e aquilo 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 19 90 estando entre pares, eu era uma professora 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 20 89 Eu era um professor, mas muito inconsciente na altura e tenho dificuldade em perceber 
como é que eu, na altura, consegui estar na gestão de uma escola. O meu filho tem 23 
anos e eu aos 22 já estava no Executivo e tenho dificuldades em ver o meu filho, se 
calhar mal, da direção de uma escola. Seria o momento politico? Não sei. (...) Sim, tudo 
era completamente diferente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 21 75 Eu sempre fui uma pessoa muito simples, muito terra a terra, não entendia aquilo como 
algo transcendente. Era um trabalho de gestão mas era mais uma colaboração com 
toda a gente. 
P.: Esse trabalho poderia ser visto como um prolongamento da função docente? 
Sim, penso que sim. 
P.: Posso concluir que se via ainda como um professor? 
Sim, nessa altura sim, com responsabilidades acrescidas mas nessa altura sim, via-me 
como um professor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 22 76 era um presidente aprendiz, uma pessoa muito entusiasmada pela questão da gestão 
porque eu tenho uma predileção especial pelas relações pessoais.  
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 28 81 Eu sempre entendi e ainda hoje entendo que é o lugar, por excelência, de um professor. 
Nunca deixei de ser professor, mesmo quando não dou aulas, como agora. De vez em 
quando ainda vou fazer algumas substituições, até para matar saudades, mas esta 
função tem de ser, sobretudo, a de um professor que, por vontade dos seus pares, 
compete-lhe a ele coordená-los. Praticamente é isso que eu penso. Passando a 
metáfora, nunca deixei o  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 30 73 P.: No final desse primeiro ano, como é que se sentia, como é que se identificava, como 
é que se via? Quando de manhã olhava para o espelho e fazia a barba, quem era a 
pessoa que via do outro lado do espelho? 
Normal. Sim, não mudei os meus hábitos, continuo, ainda hoje, a pensar da mesma 
forma, com a mesma forma de estar. Isso não teve grande influência (...)... agora há 
uma influência que teve: passei a trabalhar muito mais horas para a escola do que até 
aí. 
P.: Logo no final do primeiro ano sentiu isso? 
Isso foi notório. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 32 52 via-se como uma professora? 
Sim. Ainda hoje. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 34 68 Muito receio de me enganar, de fazer as coisas mal feitas, de não fazer aquilo que 
achávamos que devíamos fazer. Nós que nos propúnhamos fazer uma coisa fantástica, 
achávamos nós, a fazer as coisas de maneira diferente, tínhamos receio de cair naquilo 
que criticávamos aos outros. Nós estávamos de fora e só depois é que vimos que as 
coisas não são assim tão fáceis como parece à primeira vista e, por vezes, é dito. Será 
que temos professores a mais, será que temos professores a menos? Era tudo novo. O 
que vale é que ninguém nos levou as coisas a mal, mas era tudo novo. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 38 56 Eu vi-me sempre como um professor, que por força das circunstâncias assumiu aquele 
encargo perante os colegas e perante a comunidade e a escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 38 57 A impressão que tenho é que me viam como um professor. Na altura essa era a 
mentalidade dominante. Talvez pela duração dos mandatos, que eram mais curtos, não 
havia o tempo suficiente para se poderem ver de outro modo. Também havia muita 
instabilidade política, os governos sucediam-se, às vezes os diretores regionais também 
se sucediam e as direções executivas das escolas dançavam, muitas vezes, ao sabor 
dos acontecimentos políticos. Não me sentia suficientemente estabilizado no cargo para 
poder pensar de outra forma. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 39 79 via-me como uma pessoa com grande necessidade de formação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 39 80 Durante esse primeiro ano, continuou a ter componente letiva, pelo que vejo. 
Sim, sim. 
P.: Mas isso significava que se continuava a ver como um professor, que por acaso 
tinha uma atividade na área da gestão? 
Não, eu sempre assumi. Eu não costumo ter um pé num sítio e o outro noutro, eu 
assumo sempre as coisas na sua totalidade. Aquilo que eu achava na altura, no fundo 
eu tinha um compromisso com os miúdos e também não queria deixá-los, digamos 
assim, para trás. Porque quer nós queiramos ou não, eu sou neste caso, presidente do 
órgão de gestão, mas sou professor fundamentalmente ou essencialmente, 
primordialmente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 

Delta 39 81 Ir até ao ponto original, digamos assim, sem as várias camadas que entretanto se foram 
sobrepondo; é complicado. De qualquer modo, a ideia com que eu fiquei na altura, aliás 
foi por isso que eu também me mantive estes anos na gestão, foi de que eu era uma 
pessoa em que os meus colegas confiavam, em que a comunidade confiava, 
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primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

principalmente essa, com algumas capacidades e algumas competências. Mas 
fundamentalmente, era o tabelar da confiança, é essa a ideia que eu guardo mais desse 
período. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 41 80 Via-me e continuo a ver-me ainda como um professor. Aliás, todos os dias penso que 
logo que possa. Isto ainda há uma série de coisas aqui por estabilizar nesta coisa do 
entre aspas do edifício escolar. Há aqui uma série de coisas por estabilizar, mas logo 
que eu tenha as coisas mais ou menos estabilizadas, a primeira coisa que eu quero 
fazer, é voltar dentro da sala de aula, nem que seja para uma turma. Sinto falta dos 
alunos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 42 65 Não há qualquer comparação com o que a escola era na altura e como que é agora. 
Nós entrámos completamente inexperientes. O vice-presidente é o meu atual subdiretor, 
uma das senhoras que está comigo também pertencia ao órgão de gestão da altura. 
Nós éramos uns inexperientes, conhecíamos pouco da escola, era tudo feito à mão. 
Não havia computadores nem máquinas de escrever. O primeiro dia foi passado a tomar 
contacto com uma realidade completamente nova, a ler os diplomas da gestão: o 
célebre 43/89, decreto da autonomia, a ler a avaliação do desempenho do pessoal não 
docente (caiu-me em cima logo uma data de reclamações que tive de tratar), a escrever 
para a Direção Regional um ofício para abrir uma disciplina cá na escola: “Oficina de 
Expressão Dramática” (ainda hoje guardo esse ofício comigo para aí… foi escrito à mão 
para o Sr. Diretor Regional). Foi um tempo em que tivemos de inventar tudo porque a 
escola não tinha nada. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 42 66 Eu nunca me senti como um gestor ou como um diretor. As pessoas gozavam muito 
comigo. Nunca me sentia como nada disso. Também porque até 99, salvo o erro, 
continuei sempre a exercer funções enquanto professor, embora só tivesse uma 
cadeira. Depois com o 115-A deixei de ter componente letiva, mas apesar disso nunca 
deixei de me sentir como professor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 44 66 Sentia-se o líder da escola, o gestor? 
Não, eu estava muito ligado à escola, e com muita responsabilidade no que de bom e 
de mau acontecia. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 44 67 Ora bem, e eu assumi um compromisso, eu não me iria candidatar jamais, eu só poderia 
e só aceitava continuar se os meus colegas me escolhessem. Não era eu a propor-me, 
mas os meus colegas a escolherem-me, e, portanto, demiti-me e não apresentei lista 
nenhuma. Corri o risco, porque abriu-se um processo eleitoral e se aparecesse uma 
lista, essa lista tinha ganho, porque eu tinha dito a toda a gente que não me candidatava 
e que ia respeitar. E só aceitaria ficar, é evidente que eu depois, se depois em votação 
nominal, as pessoas votarem em mim, eu aceito constituir uma equipa, e ou ganho ou 
perco, agora escudado numa equipa e numa candidatura não me ponho. Portanto, 
fixou-se um prazo para a apresentação de listas e as pessoas respeitaram e não 
quiseram também candidatar-se... 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 44 68 Eu era uma pessoa livre, sem amarras, sem nada. 
P.: Mas quem era? Sentia-se um professor, via-se como um gestor, o chefe da escola? 
É assim, sentia-me eu. Eu gostava muito de lidar com os meus colegas porque eu fazia 
muito um trabalho de mútuo relacionamento perto dos professores, mas estava sempre 
mediado, estava sempre entre a presidente e os meus colegas. Naquele primeiro ano, 
aquela proximidade manteve-se e embora eu fosse presidente, naturalmente tenho 
outras funções, mas senti-me muito bem. E senti que as coisas estavam mais debaixo 
da minha responsabilidade e isso não inibe o que quer que seja, deu-me mais força. As 
pessoas foram as primeiras a reconhecer que era impensável naquela altura a escola 
ter mudado de liderança sem ser para mim. Eu aproveitei, aquele ano, que não foi um 
ano completo, porque a nossa missão foi em outubro, as eleições foram em novembro, 
tomei posse em final de novembro. Portanto foi um primeiro ano a preparar novas 
eleições, porque era uma comissão provisória, só que não tivemos concorrência porque 
as pessoas gostaram do que eu fiz. É claro que eu senti-me mais responsável, mais 
dono das minhas funções. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 45 73 No final desse primeiro ano, tinha um dilema entre continuar ou não continuar. Mas 
felizmente no ano seguinte fui fazer estágio. Portanto, como tinha concorrido ao estágio 
ficou automaticamente interrompido… 
P.: Posso-me interpretar das suas palavras que se via como professora? 
Eu sempre me vi como professora. Sempre!  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 45 74 Eu sempre me vi como professora, daí que tivesse concorrido ao estágio; daí que 
tivesse optado por ir fazer o estágio, porque a minha profissão é ser professora. 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 47 64 sempre vi isto mais com um espírito de missão. Quando vim para aqui nunca pensei 
ficar mais do que um ou dois mandatos, vim mesmo num espírito de missão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 47 65 Eu acho que no início era mais isso, eu via-me como professor a desempenhar funções 
de gestão, até porque era essa a lógica do anterior modelo de gestão. Eu ainda era 
eleito pelos professores e o resto praticamente não tinha voto na matéria. Os 
professores podiam mudar com facilidade e também podiam ser eleitas pessoas que 
não tinham experiência. Era, via-me mais como um professor a desempenhar uma 
posição específica. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 48 62 Isso é quase psicanálise, mas sentia-me como uma professora, com um projeto de 
escola, com objetivos muito definidos. Era essencialmente uma professor que estava à 
frente de uma escola. Eu tive a possibilidade de começar pela parte pedagógica e nos 
primeiro mandatos era mais professora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 49 67 A verdadeira gestão nas escolas é uma liderança, embora isso também tenha muito a 
ver com a personalidade de cada um. Eu, muito sinceramente, vi isso, mas isso pode ter 
a ver muito com a personalidade, não no sentido de um líder que está à frente para que 
os outros vão atrás, mas de organizar daquele que, daquele que...  
P.: Que congrega? 
Exatamente, de congregar, é a minha perspetiva da liderança. Onde isso [congregar] 
não funcionar, com um líder demasiado  diretivo, centralizador, não tem a ver com a 
minha perspetiva, nem num meio como o nosso, julgue que funcione. Aliás, a escola 
para funcionar bem tem de ter uma liderança forte e depois lideranças intermédias 
bastante estáveis. Nesse aspeto este novo modelo permitiu isso, embora possa vir a ter 
falta de mecanismo de controle 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 49 68 essa é a minha visão da escola. Não pode ser um líder que vai sempre à frente do 
pelotão a puxar mas, pelo contrário, é alguém que vai sempre dando indicações ao 
pelotão e que sabe até vir a meio do pelotão ver como as coisas estão a funcionar. Se 
quiser, na minha perspetiva a grande revolução que há a fazer nas escolas é termos, 
por um lado, um líder que congrega vontades. A escola tinha a sua gestão muito 
centrada no professor. Eu sempre disse, eu disse sempre, que a escola tem de estar 
muito voltada para os alunos e para os pais. Até houve um período em que dizia que a 
escola não devia estar voltada para os alunos, devia estar voltada para os pais. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 50 64 via-me assim como uma professora que estava temporariamente a exercer funções de 
gestão, que não percebia, que fazia a gestão do dia a dia. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 50 65 Continuava a sentir-me professora. 
P.: Era assim que se via? 
Sim, uma professora que estava temporariamente a exercer funções de gestão, que 
geria os papéis, que eu odeio papéis, mas geria os papéis, os ofícios e os pedidos e 
essas coisas todas, mas que era professora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 51 61 Não faço ideia. Acho que não sentia diferenças relativamente ao que era anteriormente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 52 70 Quem era enquanto gestor da escola? 
É assim, eu acho que todos os assuntos na escola funcionam em velocidade muito 
grande, não se tem um ritmo em que a pessoa tem tempo para pensar, refletir, tudo 
acontece muito rápido. 
P.: Quer-me dizer que nem teve tempo para pensar nisso? 
Exatamente, não tive tempo. Eu acho que me integrei bem, com relativa facilidade, as 
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pessoas habituaram-se à minha maneira de ser e de estar e caminhámos para a frente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 52 71 mas sentia-se como um professor que ocupava um cargo de gestão? 
Nessa altura sim, nessa altura sim, sem dúvida nenhuma. Por isso é que eu faço uma 
pausa no gestor e no líder. Para mim naquela altura era tipicamente gestão. Aprender, 
ver o que é que se passava.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 55 74 Pronto, já começava a ser uma pessoa diferente. É assim, eu até aí tinha sido professor, 
tinha estado na direção regional, mas que sempre me senti com um excelente professor 
com uma excelente relação com os alunos, comecei a sentir-me um mau professor. 
Tinha uma turma nessa altura, nesse ano tinha uma turma, e sentia que muitas vezes 
me esquecia da aula porque estava com muito serviço. O presidente da direção de uma 
escola tem muita ocupação, mas sentia que muitas vezes eram os alunos que me 
vinham buscar ao gabinete porque me tinha esquecido da aula, não tinha tempo para 
preparar as aulas, às vezes, estava a dar a aula e era interrompido porque vinha alguém 
da direção regional, ou inspeção ou Câmara e tinha de interromper a aula para ir tratar 
desses assuntos. Comecei a sentir de facto que não estava a ser tão bom presidente do 
conselho diretivo como queria porque tinha menos tempo e estava a ser um mau 
professor para poder exercer as duas funções. 
P.: Mas já não se via tanto como professor? 
Nessa altura ainda me via muito como professor e a relação com os alunos era uma 
coisa que me fazia muito falta. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 56 72 Eu sempre me vi como professora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 

Delta 57 70 via assim uma pessoa que efetivamente era capaz de cumprir um objetivo que tinha 
traçado. 
P.: Na altura tinha componente letiva ainda? 
Na altura tinha componente letiva. 
P.: Via-se ainda como professora? 
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Um professor Via, via, via-me como professora. Lembro-me perfeitamente, era uma forma 
inquestionável. Aliás, eu fui professora mesmo depois de ter saído a regulamentação no 
sentido de que o presidente podia não ter componente, eu levei os alunos que tinha 
iniciado na língua francesa no sétimo ano até ao nono. E só depois é que efetivamente 
larguei a parte letiva, porque sentia que de alguma maneira acabava sempre por 
prejudicar um pouco os alunos. Isso era uma coisa que não queria. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 58 49 Via-me com uma grande responsabilidade 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 58 50 Via-se ainda como um professor? 
Sim, ainda hoje me vejo como um professor que, neste momento, pelas razões todas e 
mais algumas que conhecemos, sente que é de facto impossível ter componente letiva 
porque os miúdos só seriam prejudicados porque senão continuaria a ter, pelo menos 
uma turminha, porque o contacto com os miúdos é essencial. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\1. 
Um professor 

Delta 60 60 Sentia-me ainda como o professor porque acho que nós nunca queremos largar essa 
relação professor-aluno, razão pela qual eu no primeiro mandato continuei a dar aulas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 05 81 É mais a gestora e não, digamos, o órgão de poder de escola (...) até porque uma das 
coisas que eu tenho sempre e que acho que não podia desligar, por exemplo, era a 
parte pedagógica de gestão de escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 16 100 eu deixei de me ver como professora. Via-me como gestora da escola que estava a dar 
os primeiros passos, que ainda tinha muito para aprender, mas que tinha um certo jeito 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

para isto, para fazer as coisas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 23 94 via-se como um professor? 
Nessa altura já não 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 23 95 Via-me mais como um gestor, um criador de oportunidades, era mais nesse sentido. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 29 85 eu não alterei muito o meu estado. Eu assumo sempre os cargos de gestão como uma 
missão e ao serviço sempre da causa pública. Nunca vim para a gestão ou estive na 
gestão para tirar qualquer tipo de protagonismo. Seja para fazer carreira política seja 
para... mesmo as minhas especializações embatem ali, porque isto ocupa muito tempo, 
não é? Às vezes nem é o tempo é o nosso mental que fica completamente bloqueado. 
Eu até posso ter tempo, não tenho é disponibilidade mental para fazer investigação. 
P.: Mas tu vias-te como uma pessoa que encarnava o princípio de missão do serviço 
público? 
Sim, sim. E vi sempre isso assim. Vi sempre isso assim, estive sempre aqui nessa 
situação  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 33 62 Maluca (gargalhadas), eu sou sempre um bocadinho maluca. Porque eu tive três dias de 
férias, está a perceber? Eu investi tudo naquilo. 
P.: Mas isso significa que é uma mulher determinada. 
Sou muito, sou. Se calhar teimosa também. 
P.: Tudo bem. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas do ponto de vista identitário como 
é que se definia a si própria. Era uma professora que por acaso estava a exercer 
funções de gestão? 
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Não, não. Gestora, era uma gestora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 37 57 O que era, na altura, era o que sou ainda hoje. Sou uma pessoa que quer sempre mais. 
O gestor, quer de uma escola, quer de uma empresa, quer sempre bons resultados. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 37 58 a grande preocupação que tive, para além da gestão diária, era ter um bom clima de 
escola e uma mudança de instalações, que era a minha grande preocupação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 40 41 Eu acho que nessa altura, via-me mais como um gestor da escola. Aliás, a opinião das 
outras pessoas acabava por convergir mais para essa imagem, realçando aqui a parte 
mais negativa do termo. 
P.: Explique-me. 
As pessoas diziam, se calhar para se defenderem das mudanças que eu estava a 
introduzir, diziam-me que eu agia como se estivesse a dirigir uma empresa e que tudo 
tinha de estar mais organizado e que as pessoas tinham de ser, também, mais 
organizadas e mais cumpridoras. Isto custou muito. Eu deparei-me com situações do 
arco da velha, por exemplo, eu na sala de trabalhos oficinais de carpintaria, eu tinha um 
colega que fazia cozinhas para vender. Em disciplinas de par pedagógica, detetei 
situações em que só estava um professor na sala e o outro andava por aí. 
P.: Foi um trabalho de grande exigência? 
Portanto, houve um trabalho de gestão dos espaços, de organização da escola, das 
estruturas, dos serviços, da aquisição dos bens, materiais e equipamento necessários, 
na altura sobretudo mobiliário. A escola tinha 1350 alunos em 1993. Encontrei uma 
escola extremamente degradada. Quase todas as portas das salas estavam furadas 
devido a pontapés. Em termos de melhoria e de conservação foi uma revolução 
completa. Em termos de organização do funcionamento também foi uma mudança 
completa. Para imaginar, naquela altura recebiam-se os encarregados de educação na 
entrada junto aos serviços administrativos, eram recebidos de pé, em vez de ser numa 
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sala, o que na altura já na fazia sentido nenhum. Os professores faltavam muito porque, 
como alguns diziam, as pessoas eram humildes e não iam fazer barulho, reclamar. 
Outro problema também foi o absentismo, também algo que tive de combater. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 46 48 És a chefe da escola? 
Não, nunca fui. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 46 49 Alguém que tem de tomar decisões, que está à frente de uma organização, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\2. 
Um gestor 

Delta 54 52 Como ainda hoje, alguém que não tem vida, ao fim ao cabo, grande vida familiar e, 
como tal, todas as minhas atenções estão centradas na escola, o que é que vou fazer, o 
que é que eu posso motivar, o que é que posso fazer em benefício dos garotos. Ao fim 
ao cabo isto nunca mudou muito. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 04 54 Como líder. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 

Delta 10 90 nesta dimensão a gente se vê como gestor. Quando entramos nas coisas com um 
projeto, sente é o projeto, não está aqui a dimensão do mandar ou do gerir. Está a de 
que as crianças são mais felizes na escola e têm melhores condições. 
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chefe - rosto da escola 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 10 91 Eu acho que nunca me senti como Diretor ou como gestor. Acho que me senti como 
uma pessoa que desenvolveu um projeto, que consegui puxar para o meu projeto um 
conjunto considerável de professores influentes nas dinâmicas de escola e que sentia 
que as famílias vivam mais felizes porque tinham os felizes seguros dentro da escola, 
tinham um ensino de melhor qualidade e depois tinham melhores resultados. Era assim 
que eu me sentia,  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 10 92 em determinados momentos tem de dizer: “Quem manda aqui sou eu, o projeto que 
estamos a desenvolver é meu, está validado nos órgãos competentes da escola e, 
portanto, é assim que eu quero e é assim que se faz.” É a única altura em que eu me 
sinto Diretor e gestor ou presidente do Conselho Executivo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 10 93 Acho que esta ou outra escola só se consegue gerir com um conjunto de sinergias que 
apontam todas para o mesmo sítio. Há sempre um timoneiro; um timoneiro acho que me 
sinto. 
P.: Já se sentia no fim desse primeiro ano? 
Já, já o sentia. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 24 81 era alguém a quem as pessoas recorriam com frequência, acho que é uma 
característica que se mantém, para resolver todo o tipo de problemas: pessoais e 
profissionais. Portanto, a criação de laços. Acho que era reconhecida como presidente, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 24 82 continuava a ver-se como professora? 
Não. 
P.: Então via-se como quê? 
Já como presidente. Enquanto fui vice dei sempre aulas, com mais ou menos horas. 
Essa imagem de professora vai ficando cada vez mais ténue, vai-se diluindo e é a razão 
pela qual em setembro eu vou dar aulas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 27 69 Eu era a escola, eu era os meus colegas, era o representante dos meus colegas. Eu 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

sentia e defendia a escola também a pensar nos meus colegas, a pensar nos alunos, a 
pensar na escola. Era o que eu entendia. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 27 70 sentia-se como quê? Como um pai da escola? 
Exatamente 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 27 71 Posso concluir que no final desse primeiro ano, contrariar-me-á seu eu estiver 
enganado, sentia-se como o pai da escola, como alguém que trabalhava afincadamente 
para o desenvolvimento da escola? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 35 55 Via-me como o rosto que representa uma escola, que tem ideias que são partilhadas, 
que ouve, para pôr em prática aquilo que entende ser o melhor para a comunidade 
escolar. É assim que eu me continuo a ver. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 36 53 outra coisa é ser o primeiro rosto. 
Não me via de forma muito diferente, porque, porque sempre me assumi como se o 
fosse. Praticamente, em questões de fundo não havia nenhuma decisão, em termos da 
escola, que a minha colega tomasse sem discutirmos antes. Portanto, digamos que não 
foi assim algo de absolutamente algo novo. Não, não foi, sobretudo por isto. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 36 54  
Eu gosto de gestão, gosto claramente de gestão. 
P.: A sua formação de base, como disse logo no início, é essa. 
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ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Mas eu gosto verdadeiramente da gestão da escola, é algo que me estimula e de que 
eu gosto verdadeiramente, eu gosto dos desafios. Agora, também outra uma parte de 
que eu gosto imenso, é do contacto com os meus alunos, eu gosto de dar aulas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 36 55 Gosto de intervir e de ir dar umas aulas de vez em quando. Mas, portanto, para além da 
gestão, eu acho que o facto de também poder ter esta liberdade de ir às turmas e de dar 
umas aulas... Ah, neste momento com mais dificuldade, confesso. 
P.: Com estas duas áreas, sente-se mais como professor ou como um gestor? 
Não, mais como gestor. 
P.: Mais como gestor? 
Mais como gestor. 
P.: Sempre se sentiu dessa forma? 
Sempre, sempre. Até porque, mesmo enquanto professor sempre vi as coisas num 
sentido de uma micro-organização e, portanto, sempre vi isso dentro dessa lógica.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\3. O 
chefe - rosto da escola 

Delta 59 56 isto tem muita subjetividade naturalmente, não sou a pessoa própria para dizer isto, mas 
eu tinha uma conceção de escola que felizmente se foi transversalizando ao longo dos 
anos ah e tinha um conceito... tenho de recuar só um bocadinho. Eu não gostei do 
modelo da formação da profissionalização em exercício, não gostei ah da escola onde 
tinha sido pela primeira vez vice-presidente, da cultura que estava na escola, depois 
quando fui trabalhar para o ensino recorrente, geria todos os professores, em regime ou 
de destacamento ou requisição que trabalhavam nesses cursos, embora estivessem 
ligados a uma escola dependiam muito do nosso acompanhamento pedagógico e 
portanto tínhamos uma tutela autonomizada. Já se pôde fazer projetos interessantes e 
quando, de repente, caem de paraquedas na escola onde eu era efetivo e que tinha um 
status especial de reconhecimento há muitos anos atrás 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\4. O 
coordenador 

Delta 06 80 Eu joguei pelo seguro porque tinha alguém na retaguarda que me merecia toda a 
confiança porque estava aqui há muitos anos na direção da escola. Portanto, essa 
segurança eu exigi, disse-lhe: “Atenção que vai ter mesmo que me apoiar.” E apoiou. 
Com essa segurança, tudo bem. Via-me como um aprendiz a aprender umas coisas, 
continuando a ter cá a presidente do conselho diretivo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 06 81 Acho que era um coordenador. 
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ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\4. O 
coordenador 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\5. 
Mediador 

Delta 31 76 a chefe nunca, apesar de haver algumas colegas que me chamam chefe, líder sim. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\5. 
Mediador 

Delta 31 77 Disse-me que durante esse primeiro ano houve situações difíceis, relacionadas com 
aquela escola dos trezentos que... 
Que era necessário ganhar. 
P.: Exatamente. Isso significa que também se via como uma mediadora nessa altura? 
Via, exatamente, nessa altura. É assim: nós conseguimos, tivemos uma sorte incrível, 
como lhe digo, nós equipa. A equipa que eu organizei, não conhecia ninguém, é a 
equipa que me segue. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\5. 
Mediador 

Delta 53 49 Definia-me como uma pessoa que tinha dado todo o contributo possível para os 
desafios que se colocavam, uma pessoa que tinha procurado, e acho que conseguido, 
de certa forma, unir e até talvez pacificar a comunidade escolar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\5. 
Mediador 

Delta 53 50 Posso inferir das suas palavras que no final desse ano, se via como o pacificador, o 
mediador de tensões, mais do que o gestor? 
Sim, pode. Obviamente que o trabalho de gestão nunca se pode abandonar e tem de 
ser sempre feito, mas naquela altura, uma das coisas mais importantes era a parte dos 
recursos humanos, algo que também faz parte do trabalho do gestor e é fundamental. 
Mas esse foi mesmo meu papel mais importante e acho que me vi como tal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 

Delta 25 82 Quando me via ao espelho, como dizia à bocadinho, não era a questão de ser o chefe, 
era muito na perspetiva da equipa conseguir funcionar. 
P.: Via-se uma espécie de gestor de recursos humanos? 
Mais isso, talvez. Mas também numa perspetiva de não saber as coisas, o que acho que 
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primeiro ano como Presidente\6. O 
líder 

é fundamental. Liderar, acho que é, também, também... 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\6. O 
líder 

Delta 26 51 Sentia-me como o transformador porque comecei a ter os primeiros frutos no final do 
ano, quando a escola começa a ser reconhecida. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\7. O 
cidadão 

Delta 43 42 muito mais importante do que a experiência é a visão que se tem das coisas, para se 
organizarem no trabalho de acordo com a visão. A visão para mim deve ser 
democrática, ninguém é dono da verdade, eu também não sou, tenho muitas dúvidas e 
gosto das cumplicidades, com lealdade para construirmos projetos, claro, procurando 
nãos ermos radicais para não nos arrependermos de coisas completamente 
irremediáveis. Portanto, devemos ter bom senso. E..., portanto, como é que eu vejo? 
Vejo que primeiro se deve ter visão e quando se tem visão daquilo que deve ser a 
Educação e para onde queremos ir e depois de estabelecer determinadas linhas que 
podem orientar os nossos mandatos, nós sabemos como nos movimentar. Ser 
presidente não significa nada e eu estou disponível para concretizar a visão e o 
caminho. Estou disponível para andar com a vassoura na mão, para andar como os 
moeis às costas para representar a escola, com gravata ou sem gravata, para estar 
onde for preciso. 
P.: E já sentia isso nessa altura, nesses dois primeiros anos? 
Sim, sempre senti isto. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\1. No final do 
primeiro ano como Presidente\7. O 
cidadão 

Delta 43 43 Eu sou a mesma pessoa como diretor, como professor ou como cidadão, como pessoa 
anónima. Nunca me perguntei isso. Agora o que é que eu posso fazer e devo e posso 
fazer com a responsabilidade que tenho, isso eu pergunto-me muitas vezes. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 

Delta 03 93 eu sou uma pessoa que sempre privilegia as relações humanas com toda a gente. E 
portanto eu defendo a escola humanista, a escola próxima das pessoas. 
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Diretor(a)\1. Um professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 03 94 antes de Diretora, sou também professora. Isto também é para mim e, portanto, também 
vou fazer greve e a Direção Regional sabe que eu fiz greve.      

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 03 95 Eu continuo a ver-me como professora e tenho saudades dos alunos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 08 115 eu sou professor, a minha profissão não é de gestor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 08 116 o que é importante nestes órgãos de gestão é não perdermos a noção de que somos 
professores. É muito fácil perder essa noção porque o poder, mesmo que seja um 
pequeno poder, tende a ser, de alguma forma, autossatisfeito. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 08 117 Eu tenho de facto a convicção de que eu sou professor. Eu tenho uma função que é 
diferente da dos outros professores. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 08 118 Não tenho a componente letiva desde logo, se bem que eu faça uma coisa que 
considero muito útil. Eu dou muitas aulas de substituição nos diversos instrumentos, isto 
é, no meu instrumento, sobretudo, mas às vezes nos outros instrumentos quando não 
está o professor, mediante um plano, e dou aulas de formação musical. Dou muitas 
aulas de substituição, permanentemente. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 08 119 o papel do diretor não é ser um capataz, é ser um distribuidor de trabalho e sobretudo 
procurar não dificultar a vida daqueles que trabalham e obrigar aqueles que não 
trabalham a trabalhar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 09 129 Eu gosto da relação com o alunos. Eu gostei muito na outra escola e não deixo de me 
ver [como professor]. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 12 80 Eu continuo a ver-me como um escravo da escola, não tenho grande liberdade de ação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 12 81 A minha própria mulher critica-me, diz-me que não dou o apoio à família que devia, 
tenho três filhos, queixa-se que saio de manhã cedo e que chego depois à noite. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 12 82 Eu tenho alguns pruridos com essas questões da liderança. Ora bem, depende das 
circunstâncias por vezes até sou o elemento critico, outras vezes, quando vejo as 
coisas, paradas sou eu próprio que gero o conflito. Eu vejo-me mais como o elemento 
que quer manter a escola viva e fervilhar, porque a minha obrigação é acelerar as 
coisas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 12 83 não me vejo dinamizador da vida da escola, vejo-me mais, talvez, como um catalisador, 
alguém que avança com as ações boas e que para aquelas que acha más. Agora com a 
avaliação tenho a função também de arbitragem, vejo-me como árbitro. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 12 84  já não se vê como um professor? 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Não, não. Eu continuo a ver-me como tal  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 13 134 Ainda hoje me vejo como professor, tendo produzido uma posição muito clara quanto à 
questão atual, mas ainda hoje me vejo. (...) A posição muito clara é que eu antes de 
mais sou professor. Estou em funções e não sou, estou em funções de Diretor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 13 135 continua a ver-se como um professor? 
É, continuo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 13 136 Também se me disserem assim: “É pá, não és capaz de ser como os gestores?”; “Sou, 
com certeza que sim.”, Tenho muitas falhas, mas também em algumas coisas penso 
que já serei um razoável gestor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 17 94 eu nunca me vi com o papel de presidente, o papel de Diretor, não, porque a minha 
forma de estar é esta, e a minha abordagem com os meus colegas, nunca precisei de 
ah... 
P.: Continua a ver os professores desta casa como seus colegas? 
Sim, sim, sim, sempre. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 17 95 Repare, eu sou professor, eu costumo dizer quando sair daqui vou dar aulas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 

Delta 17 96 eu sinto-me um professor, portanto, vá lá um coordenador da escola 
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Diretor(a)\1. Um professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 21 76 Quando fala em colegas, isso significa que costuma ver-se como professor? 
Sempre. Penso é que tenho alguma responsabilidades mais do que os meus colegas, 
mas somos sempre colegas. Desde o pré-escolar ao 3.º ciclo, somos todos professores 
desta escola, somos todos colegas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 21 77 Sou apenas mais um elemento, mas com outras responsabilidades. Sou um professor 
com outras responsabilidades. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 21 78 ou o mesmo que era, mas mais maduro, mais capaz de desempenhar este cargo, mais 
atento a determinadas situações a que não estaria no início da minha carreira, mas 
praticamente a mesma pessoa, o mesmo professor, o mesmo colega de todos os 
outros. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 21 79  continua a ver-se como um professor e um colega, apesar de neste momento recaírem 
novas responsabilidades. 
Sim, mas isso não me impede de ir sempre à sala de professores no intervalo para estar 
com os colegas, de estar com os alunos nos intervalos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 21 80  
Penso que sou um elemento bem aceite na comunidade educativa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 21 81  
Os mais antigos, que me acompanharam da secundária para aqui, acho que me veem 
como um colega. Os mais novos, que chegam pela primeira vez, é natural que vejam o 
diretor, mas ao fim de pouco tempo já veem o colega. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 28 82 Eu sempre entendi e ainda hoje entendo que é o lugar, por excelência, de um professor. 
Nunca deixei de ser professor, mesmo quando não dou aulas, como agora. De vez em 
quando ainda vou fazer algumas substituições, até para matar saudades, mas esta 
função tem de ser, sobretudo, a de um professor que, por vontade dos seus pares, 
compete-lhe a ele coordená-los. Praticamente é isso que eu penso. Passando a 
metáfora, nunca deixei o casaco de professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 28 83 eu vejo esta função de Diretor, como agora de diz, exatamente como um coordenador 
de departamento ou um diretor de turma numa dimensão maior, se quiser. Dificilmente 
me ponho a questão de estar a pensar como um gestor, no sentido restrito, ou como um 
professor. O professor é um gestor de recursos humanos, através das relações com os 
jovens e as crianças, e de recursos materiais na nossa sala de aula porque gerimos os 
materiais que temos de pôr. Aqui, numa dimensão diferente, tem de ter este espírito de 
missão. Tal como o diretor de turma, que é uma figura que eu gosto muito, tem uma 
missão de serviço, o Diretor, aliás todos os professores, o Diretor tem uma missão de 
serviço, o que não quer dizer amadorismo ou sentimentalismo. Quer dizer que está com 
todas as suas competências ao serviço de uma comunidade, devendo servi-la e não 
servir-se dela. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 28 84 No dia em que eu me deixar de ver como professor, vou-me embora. Vou-me embora, 
mas é do ensino não é daqui. 
P.: Então vê-se como um professor que está a ter outro tipo de função? 
Encarregaram-me de fazer isto. Os pares... Neste caso é mais do que os pares porque 
também está a autarquia no Conselho Geral e aquela gente toda, mas os pares 
encarregaram-me disto. Escolheram-me a mim. Digo isto com muito orgulho porque fui 
eleito no Conselho Geral Transitório, era assim que se dizia, por unanimidade, o que 
reflete algum consenso em volta da minha pessoa e que ainda sou útil para alguma 
coisa. Agora, nunca abdiquei nem abdicarei de ser professor e de pensar, acima de 
tudo, como professor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 32 53 Ainda hoje. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 32 54 Eu acho que acima de tudo sou professora e o contacto com os alunos eu tenho, porque 
eu procuro-os nos corredores. Eu relaciono-me muito, muito, com os alunos, não estou 
aqui fechada no meu gabinete. Mas falta-me o espaço de sala de aula.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 32 55 os meus colegas sabem que eu estou aqui deste lado, mas não deixo de ser professora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 32 56 Eu falo muitas vezes no nós, nós, nós. Eu sou professora, e faço muita questão de dizer 
isso. Acima de tudo eu sou professora e temporariamente sou diretora ou presidente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 32 57 continua mesmo a ver-se como uma professora, como dizia há pouco, ou já se vê como 
a gestora, a líder ou a diretora da escola? 
Não, nem quero nunca ver-me assim. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 38 58 estou aqui por vontade dos meus colegas. Enquanto fui candidato nunca houve outra 
lista. Fui eleito agora Diretor com 21 votos, ou seja conseguiu reunir a unanimidade e 
estou aqui porque entendo que a minha presença é benéfica para a escola e, sobretudo, 
para o pessoal docente 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 38 59 não se alterou nada. Continuo a trabalhar em equipa como fazia antes, inclusivamente, 
nas reuniões que eu tinha os assessores também estavam presentes e penso trabalhar 
da mesma forma. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 39 82 via-me como uma pessoa com grande necessidade de formação. 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 39 83 significava que se continuava a ver como um professor, que por acaso tinha uma 
atividade na área da gestão? 
Não, eu sempre assumi. Eu não costumo ter um pé num sítio e o outro noutro, eu 
assumo sempre as coisas na sua totalidade. Aquilo que eu achava na altura, no fundo 
eu tinha um compromisso com os miúdos e também não queria deixá-los, digamos 
assim, para trás. Porque quer nós queiramos ou não, eu sou neste caso, presidente do 
órgão de gestão, mas sou professor fundamentalmente ou essencialmente, 
primordialmente. De facto, uma das coisas que mais me custou na gestão foi deixar os 
alunos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 39 84 como é que acha que era visto pelos outros, pelos seus colegas, pelos funcionários da 
escola?   
Essa questão é sempre difícil de, é sempre difícil de responder, mas a uma distância tão 
grande, eu tenho uma ideia já, já... 
P.: Difusa? 
Digamos, não é bem difusa, mas é uma ideia que já foi consolidada por outras coisas 
que aconteceram posteriormente. E é difícil fazer esse, esse... 
P.: Esse salto? 
Ir até ao ponto original, digamos assim, sem as várias camadas que entretanto se foram 
sobrepondo; é complicado. De qualquer modo, a ideia com que eu fiquei na altura, aliás 
foi por isso que eu também me mantive estes anos na gestão, foi de que eu era uma 
pessoa em que os meus colegas confiavam, em que a comunidade confiava, 
principalmente essa, com algumas capacidades e algumas competências. Mas 
fundamentalmente, era o tabelar da confiança, é essa a ideia que eu guardo mais desse 
período. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 39 85  que foi desenvolvido em prol da escola e da comunidade educativa. 
P.: Que momentos mais positivos sente que passou? 
Há vários. É muito difícil estar a destacar, agora há uma coisa que, abstraindo-nos 
assim um  pouco dessas questões concretas, que me parece que é importante, que é a 
criação duma determinada cultura de escola. Se andar assim um agora bocadinho para 
trás, acho que há quantos pontos que fomos marcando naquela ideia que temos do que 
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é uma escola, há outros que ainda não conseguimos lá chegar, mas  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 39 86 Como é que se vê neste momento? Há pouco usou uma expressão que eu não tinha 
usado ainda, que foi “líder da escola”. Sente-se como um líder da escola? 
Sinto-me. Com toda a sinceridade, sinto. Há bocado falámos desta questão da gestão 
de porta aberta, a forma de encararmos o nosso trabalho, mas, de facto, essa questão 
da liderança, parte um pouco por aí, a disponibilidade, a atenção, o acompanhamento, 
digamos, daquilo que se vai passando à nossa volta, o apoio constante, o procurar 
soluções em conjunto para os problemas que nos vão sendo colocados, eu sinto 
evidentemente esta questão. Agora há um outro lado que já me tem preocupado, desde 
há uns tempos e que, por exemplo, me levou a não me candidatar a Diretor de escola, 
que é um pouco também alguma desmotivação. 
P.: Ou seja, está um pouco farto? 
A palavra farto é muito... muito... 
P.: É forte? 
É uma palavra muito forte. 
P.: Está desiludido? 
Não, não. Desilusão não, desilusão nunca. O que eu acho é que, como em tudo na vida, 
há alturas em que temos que parar e ver o que é que andamos a fazer. 
P.: Como é que a escola reagiu a essa decisão sua de não se candidatar a Diretor? 
Para ser claro, a reação que eles tiveram foi em Conselho Geral, por unanimidade, me 
terem nomeado. Agora, não tenho essa presunção também. As pessoas falam comigo, 
e vão perguntando porquê e também sabem. Como eu digo, nestas coisas eu sou muito 
claro e muito direto, e passando a primeira reunião geral eu disse-lhes logo que não 
tencionava candidatar-me a Diretor da escola. 
P.: Mas não se candidatou a Diretor, por alguma discordância com a legislação, com o 
75/2008? 
São muitas coisas, não é só isso, não há um... 
P.: Eu gostava de conhecer essas coisas. 
Não há só um fator sozinho que me leva a tomar uma decisão. Agora, há um acumular 
de uma série de questões que para mim são fundamentais e que me levam a tomar 
essa decisão. A razão primeira é efetivamente um estado de espírito meu, no sentido 
de... porque isto é uma questão de método individual. Depois destes anos todos, é a 
altura de nós pararmos um bocadinho. Nunca ninguém é tão bom que passe todos 
estes anos a fazer sempre o melhor, e eu quero fazer sempre o melhor, mas para se 
fazer o melhor, em determinados momentos, temos que parar e e temos que nos afastar 
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daquilo que estamos a fazer, até para sermos coerentes. Sei lá, há uma série de coisas 
que eu defendo que os professores devem fazer e que eu também quero pô-las em 
prática, para saber se efetivamente aquilo que eu estou a defender é coerente ou não. 
P.: Quer-me dar alguns exemplos? 
Dou. A forma como eu acho que deve ser desenvolvida a ação dentro da sala de aula, o 
processo de ensino e a aprendizagem. Eu acho que o modelo, digamos, de exposição, 
é um modelo acabado, é um modelo que pode ter em 90 minutos, 5 ou 10 minutos da 
aula, mas não faz sentido sozinho, por si só ser o grosso de uma aula. Uma aula tem 
que ser um momento de partilha, de construção coletiva do conhecimento, não pode ser 
uma forma do professor se superiorizar aos alunos e de mostrar aos alunos que ele, em 
determinado assunto, é que é o mestre. Não, eu acho que isso já não é possível no 
mundo de hoje, com todas estas tecnologias. E depois, também há uma outra coisa que 
eu acho que é importante que é, muitas vezes, nós nos esquecermos do que é o 
fundamental. Andamos tão atarefados com tudo isto que temos que fazer, com toda a 
nossa vida, que nos esquecemos que, muitas vezes, quando dirigimos a um aluno uma 
determinada palavra, duma determinada forma, isto o pode marcar para o resto da vida. 
E, às vezes, essa alguma impessoalidade nas relações, até podia dizer, o pouco 
cuidado nessas relações, tratarmos todos sem nos apercebermos de determinados 
pormenores, é uma coisa que a mim me deixa um bocadinho com um pé atrás. Eu 
gostava de voltar a experimentar agora isso, nesta perspetiva, porque eu estou numa 
fase da minha vida que é assim: se eu for o Diretor mais quatro anos, muito dificilmente 
poderei voltar a ser... a dar aulas, porque ninguém volta, ninguém tem capacidades, 
digamos. 
P.: Portanto, sente esse apelo interior de voltar, de facto, a ser um professor? 
Não, não é só essa razão; como eu lhe dizia isto é um puzzle que se vai se vai 
construindo. Primeiro resulta dessa vontade, fazer um ponto da situação, mesmo em 
relação à gestão. Pensar: “Estou aqui doze anos, muito bem, chegámos até aqui, 
partimos daqui, chegámos até aqui. O que é que falhou? O  que é que não falhou? O 
que é que podia ter sido ou poderia ser de outra maneira.” Isso não se consegue 
estando em ação. Temos que parar, sair um bocadinho, provocar o tal distanciamento 
em relação às coisas. E depois, também, há esse outro lado de que estávamos a falar, 
de querer colocar em prática algumas das ideias que temos e que achamos que podem 
ser importantes, que nos complementam enquanto líderes, enquanto gestores. É mais 
um campo de desenvolvimento do nosso trabalho. E depois, há outro conjunto 
pequenino, de pequeninas coisas que se foram acumulando e que provocam muito 
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desgaste, que leva neste momento a dizer é a altura de pararmos. Sei lá, alguns 
problemas que foram ficando, até nas relações pessoais com alguns grupos de colegas, 
que às vezes uma pessoa pensa assim: “Então, mas tu estás aqui afinal a arranjar 
inimigos? Mas porquê Tudo isto é importante, muito bem, a escola, tudo. Mas será que 
é tão importante que tenhamos que nos zangar, quando do outro lado, não há uma 
visão, não se comunga da mesma visão das coisas. Isto é, muitos dos problemas que 
nos vêm atualmente da escola, e eu conheço muitas escolas, não conheço só uma, mas 
vêm dum problema fundamental que é a falta de formação pessoal. Isso é muito difícil 
de lidar, é talvez aquilo que nestes anos todos, e tenho muito contacto com muitos 
colegas, até nestas funções, se vai acumulando nas escolas, muitos problemas que 
partem de coisinhas que à partida até seriam insignificantes, mas que a formação das 
pessoas não as deixa, digamos, ir mais além. E depois, também tenho que reconhecer 
que algumas questões que foram, portanto, introduzidas em termos da administração, 
que são claramente negativas e, por isso, também discordo delas. Mas isso é uma 
questão com a qual eu, porque tenho a clara noção delas, até podia ajudar a melhorar 
dentro da escola ou pô-las de outra maneira. Mas, depois juntando isto tudo, fazendo 
este balanço, está a pesar mais este lado de parar um bocadinho, de fazer, enfim 
autorreflexão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 45 75 continuo a ver-me como professora. Aliás penso que isso é um aspeto extremamente 
importante; não perdermos a noção que somos professores. Eu sempre me vi como 
professora, daí que tivesse concorrido ao estágio; daí que tivesse optado por ir fazer o 
estágio, porque a minha profissão é ser professora. Isto é um cargo transitório. Sempre 
vi a gestão desta forma. E até lhe digo mais, a gestão e não só, outros sítios por onde 
passei, sempre achei que não me devo afastar muito das aulas, o estar com os miúdos, 
porque a minha profissão é professora. E como professora eu devo estar 
permanentemente em condições de poder voltar para os alunos, sem qualquer tipo de 
problema porque é aí que está o cerne da profissão. Estas situações, são situações de 
passagem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 45 76 Quem é? 
A mesma que era quando comecei, não vejo… 
P.: E o que é esse mesmo? 
Alguém que está na escola ou que está no sistema para ajudar, para dar um contributo 
positivo em termos da educação deste país porque eu acho, ao contrário do que muita 
gente às vezes pensa neste país, que os professores são uma pedra basilar da nossa 
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sociedade. E os professores, ao contrário também do que algumas pessoas pensam, 
têm um poder enorme. Daquilo que se fizer na escola, vai depender do futuro deste 
país, e portanto eu penso que a missão dos professores é fundamental. É fundamental 
para a sociedade de hoje, e para a sociedade do futuro. Eu acho que o papel dos 
professores e dos gestores, enquanto ajudarem a desenvolver a educação, que é 
fundamental. 
P.: Ou seja, posso inferir das suas palavras que se vê como um elemento determinante 
na formação das novas gerações? 
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu e todos os outros que trabalham com alunos, desde o 
pré-escolar. Acho isso muito importante e que às vezes não levamos tão a sério este 
poder que temos nas nossas mãos e que, na minha perspetiva, é fundamental para o 
desenvolvimento da nossa sociedade. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 49 69 Sou, acima de tudo, um professor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 49 70 continua a ver-se como um professor. 
Sim, isso sim, embora, cada vez mais, também sinto estas funções de gestão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 49 71 sente a afastar-se do que é ser-se professor? 
Não, porque eu contacto permanentemente com eles. Se calhar, um certo afastamento 
dá razão para ter um olhar crítico e às vezes ser um bocado mais crítico. Se fosse um 
afastamento total, não era bom, porque é o que eu digo. A escola tem de ser feita para 
os alunos mas com os professores, com os funcionários e com a comunidade. Tenho 
mesmo esta ideia da comunidade educativa, cada um com os seus papéis muito bem 
definidos e delimitados. Até o do diretor. Sinto que na identidade que aqui se criou há 
um bom relacionamento que extravasa as fronteiras da escola porque os professores 
quando cá são colocados dizem que já ouviram falar. É uma e 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 49 72 se quiser, acho que vejo um indivíduo que está a querer fazer o melhor. 
P.: Vê alguém empenhado? 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Diria mais do que empenhado, dia até apaixonado pelo que faz. Isso posso-lhe garantir.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 53 51 Sente-se ainda como um professor? 
Sim, sinto-me, o meu lugar é, aliás, neste momento, uma comissão de serviço e todos 
nós sabemos que isso tem um início e um fim. O meu lugar é de professor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 53 52 Sinto-me um representante [da tutela] que tem o direito e o dever de ter uma opinião e 
de a transmitir, mas que tem, em primeiro lugar, a obrigação de cumprir as diretrizes 
que são emanadas da tutela. Isto, volto a dizer, nunca me inibiu de dar o feedback à 
tutela do que considero ser um erro ou não ser um erro. Infelizmente, na minha modesta 
opinião, não me têm faltado motivos para transmitir à tutela o que considero ser 
negativo para o normal funcionamento das escolas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 53 53 Vejo-me como uma pessoa cada vez com mais responsabilidades, o responsável 
quando alguma coisa corre menos bem. Aliás, eu procuro sempre, quando as coisas 
correm bem, partilhar com toda a comunidade porque acho que se deve essencialmente 
a eles. Mas, considero que cada ano que passa e cada vez que lidero mais processos 
eu me assumo como o responsável porque se alguma coisa corre menos bem tenho de 
ser eu, naturalmente, o responsável por isso. Portanto, digamos que não me sinto 
cansado porque no momento em que me sentir assim é obrigação minha deixar o lugar. 
Aliás ponderei isso antes de me candidatar a diretor porque sendo um lugar unipessoal 
e para quatro anos e pode facilmente ser de oito anos, porque pode ser renovado sem 
um outro ato eleitoral, é um lugar onde se prestam mais contas à comunidade local e 
onde o Agrupamento fosse, na pessoa do diretor, responsabilizado. Sinto-me num papel 
de pessoa cada vez mais responsável. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 54 53 Eu vejo-me mais como um membro duma equipa que funciona muito bem, somos muito 
solidários, onde estão todos. E quando digo equipa, não digo equipa diretiva. Eu acho 
que tenho um núcleo forte muito alargado, direi que somos trinta e qualquer coisa 
professores, que funcionamos todos como uma equipa de gestão 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 54 54 vê-se como a gestora? 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Vejo-me, talvez. 
P.: Vê-se como professora ainda? 
Eu vejo-me muito como professora, eu não me consigo dissociar do facto de ter sido 
professora e de me sentir professora. Eu acho que um professor é um líder. 
P.: Ou seja, vê-se como professora que exerce funções de gestão? 
Exato, é que um professor é um líder, um professor se não for líder não consegue 
dominar os miúdos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 55 75 Acho que sou exatamente o mesmo. Acho que consegui manter em termos de padrões 
pessoais os meus padrões de conduta. Eu continuo a dizer que faço o que gosto, faço 
de maneira diferença porque fui evoluindo. É mais fácil, porque fui evoluindo. Embora as 
coisas se vão complicando também, mas faço com mais tranquilidade, com mais calma. 
P.: Então, se diz que é exatamente o mesmo, continua a ver-se como professor como 
no final do seu primeiro ano? 
Continuo a ver-me como professor, embora neste momento um professor com muitas 
saudades dos alunos. A minha relação com os alunos é esporádica, no início do ano, de 
vez em quando e falta-me aquela relação diária com os alunos, mas continuo a ver-me 
como professor. 
P.: Mas há pouco disse-me que não se via tanto como professor como se via nessa 
altura? Como é isso? 
Pois, enfim, de facto, eu sou obrigado a abandonar as aulas, por incompetência ou 
incapacidade pessoal de gerir as duas situações: de ser diretor da escola e ser 
professor. 
P.: Desculpe, por incompetência, por incapacidade pessoal, ou por impossibilidade em 
gerir estes  dois tipos de funções? 
Ainda não descobri. Pode ser a minha incapacidade de gerir bem as duas coisas, mais 
a família, mais os amigos, etc., que é uma parte de que, realmente, não prescindo. Por 
exemplo, eu ao fim de semana não trabalho para a escola. Quando saio da escola, às 
seis, oito, ou quando saio, desligo e no dia a seguir retomo outra vez. Não levo trabalho 
de casa. Claro que, às vezes, posso conversar com a minha mulher sobre alguma 
preocupação, porque também é professora, algo que me preocupa, mas não levo para 
casa dossiers, papéis, não sei quê; tento evitar essas situações. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 56 73 Eu sou professora acima de tudo. Eu tenho trinta quatro anos de serviço, estou no 
vigésimo quarto ano de gestão. E posso dizer-lhe que sou professora e tal como eu 
acredito que um hospital só pode ser gerido por um médico, acho que uma escola só 
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ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

pode ser gerida por um professor. Independentemente de todas as técnicas 
administrativas e do que vamos adquirindo 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 56 74 Eu sou professora, eu gosto ser professora e hoje, se tivesse que parar de fazer gestão, 
e tivesse que dar aulas, é uma coisa que me vai gratificar. Não tenho problemas 
nenhuns. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 56 75 Há uma situação que é muito engraçada com os meus colegas... Eu digo sempre “os 
meus colegas”; são meus colegas do parque de estacionamento para dentro e do 
parque de estacionamento para fora alguns são meus amigos, que eu sei que são meus 
amigos. Mas os amigos são do parque de estacionamento para fora, porque do parque 
de estacionamento para dentro eu tenho uma relação institucional com toda a gente, 
embora os meus colegas que são meus amigos do parque de estacionamento para fora 
digam que ser meu amigo aqui dentro é muito terrível, porque normalmente são sempre 
tramados, são aqueles a quem eu exijo mais, a quem dou, normalmente, as tarefas de 
maior compromisso, com maior dificuldade, são aqueles em quem eu, no fundo, 
acredito. Eu sempre fui assim: há uma relação proporcional entre a confiança que eu 
tenho nas pessoas e o nível de exigência que tenho. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 56 76 Eu devo dizer, muito sinceramente, nesta altura já não vejo nada. Sem tomar um banho 
quente, eu, realmente, não vejo nada nem ninguém porque, normalmente, acordo e 
depois estou a pensar nas diferentes coisas que tenho para fazer e conciliar. 
P.: Mas continua mesmo a ver-se como a professora que está na gestão ? 
Eu sou professora e continuo a dizer: As escolas têm de ser geridas por um professor. E 
só podem, realmente, ter sucesso se forem geridas por um professor porque toda a 
estratégia educativa não pode ser feita numa estratégia administrativa pura, tem de ser 
vista de uma perspetiva pedagógica e didática. Eu só posso decidir se vou comprar ou 
se vou decidir comprar isto ou comprar aquilo, ou tomar essa iniciativa ou tomar outra, 
se isso for importante para o processo de ensino-aprendizagem dos meus alunos, para 
perceber que estes alunos estão bem e têm possibilidades. Isto tem de ser visto sempre 
na ótica do processo do ensino-aprendizagem dos alunos e do aluno. Parte do aluno 
para o aluno e isso só um professor é que consegue fazer; um professor que gosta de 
ser professor. Isso também é outro desafio e outra guerra que eu sempre tive dentro da 
formação. Acima de tudo tem de se gostar, isto é mesmo um espírito de missão, ou se 
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gosta disto, ou se gosta da escola, ou então... Reparae, eu estou na escola há 
cinquenta anos, em diferentes papéis, mas eu estou na escola há cinquenta anos. Entrei 
na escola com seis anos, tenho cinquenta seis e, portanto, há cinquenta anos que estou 
na escola. Já vi muita coisa e já vi isso de muitas formas e de muitos ângulos. No fundo 
acredito que estou a fazer, dentro das possibilidades, o melhor que sei. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 58 51 ainda hoje me vejo como um professor que, neste momento, pelas razões todas e mais 
algumas que conhecemos, sente que é de facto impossível ter componente letiva 
porque os miúdos só seriam prejudicados porque senão continuaria a ter, pelo menos 
uma turminha, porque o contacto com os miúdos é essencial. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\1. Um professor 

Delta 58 52 Vê uma pessoa que vai iniciar mais um dia de trabalho e vai dar aquilo que melhor 
pode, sabe e consegue, todos os dias. Tem que ser um trabalho diário, todos os dias 
temos que dar o nosso melhor, todos os dias das oito às oito. 
P.: Mas vê-se como, vê-se como um líder da escola, como o chefe da escola, como um 
gestor? 
Eu costumo dizer aos meus colegas...é tudo junto, é tudo junto e ao mesmo tempo nada 
disso porque... 
P.: Vê-se como professor? 
Não. Se eu estivesse a dizer que me via como professor neste momento... Eu continuo 
a ser um professor e hei de voltar à atividade letiva, até pelo que está previsto na lei, 
porque não penso continuar nestas funções muito mais anos. Penso que pelo menos 
aqui já fiz, fiz aquilo que a comunidade... respondi às expectativas da comunidade. 
Penso que pouco mais tenho que dar de novo, não é? Porque também temos que trazer 
coisas novas, não podemos estar a repetir sempre a mesma coisa. 
P.: Tem que se sentir desafiado? 
Precisamente, porque senão isto cai na monotonia, também não tem muita piada e tem 
que haver desafios e tem que haver coisas novas que nos motivem. Ah, mas acima de 
tudo quando me levanto de manhã e, como dizia, e olho para o espelho, é assim: É 
mais um dia para dar o meu melhor, todos os dias, este é o meu pensamento. Agora se 
me disser assim, mas é o quê, é o chefe, é o líder, é o que manda nisto tudo? Não sei. 
É quem gere, é quem administra, eu não gosto muito do gerir, o administrar, isto anda 
aqui um bocado, anda aqui um bocado difícil de definir, porque o ministério não nos 
deixa muitas vezes sentir que gerimos, não é? Nós administramos, na medida do 
possível, mas a gestão temos algumas limitações para a fazer, não é? 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 06 82 Eu, ao fim destes anos todos, sou mais, efetivamente, sei lá, burocrata, sou mais um 
gestor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 06 83 Sou uma pessoa com grande responsabilidade, que tem de fazer tudo o que estiver ao 
seu alcance para que a escola corresponda às expectativas da comunidade, para que 
seja cada vez melhor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 06 84 Sente-se como o dirigente, o líder da escola? 
Sim, não tenho dúvida nenhuma disso, nem os meus pares ou os funcionários têm 
dúvida disso. 
P.: Acho que eles também o veem dessa forma? 
Acho que sim. Os que veem menos isso são os alunos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 07 107 no exercício das minhas funções, lá está, tenho muitos objetivos, sou muito criativa, 
muito ambiciosa 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 07 108 eu tenho que me assumir como líder, eu acredito mesmo nesta questão dos líderes. E 
líderes que são o quê? Líderes não gestores, não pessoas que gerem papéis, mas 
alguém que esteja próximo dos outros, que tenha rosto também para os pais, os alunos. 
É alguém que não seja inacessível. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor (especial) 

Delta 07 109 Dizer que não seria estar aqui numa atitude envergonhada, que não é verdade. De 
facto, eu vejo-me como líder da escola 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 07 110 Atenção, também o Hitler, que foi um líder total e foi um líder pela negativa, mas foi um 
líder. Portanto, um líder é aquele que marca, que é carismático, a quem as pessoas 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor (especial) 

reconhecem, que tem uma estratégia, é muito importante ter essa estratégia, e uma 
visão. E isso, eu acho que as pessoas me reconhecem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor (especial) 

Delta 07 111 Eu não sou uma pessoas de trato difícil, neste sentido, pessoalmente face to face, se 
calhar por força da minha formação, sou muito próxima e táctil, abraço as minhas 
colegas e falamos e conversamos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 11 97 Continuo na relação com eles. Aí sim, mas tenho uma visão da escola mais abrangente 
e um bocadinho mais técnica, não tecnocrática porque isso é uma visão muito fria. 
Gosto muito de ser professor, sinto-me bem na relação com os alunos, mas sinto-me já 
um gestor.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 16 101 Vejo-me como alguém que tem um certo jeito para isto, mas que tem algumas falhas, eu 
sei. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 16 102 vejo-me como a gestora, como a pessoa que tem de assumir as responsabilidades, 
apesar de ser difícil saber tudo o que se passa na escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 16 103 Essa maneira é a de me verem como uma pessoa que sabe. As pessoas procuram-me 
muito para se aconselhar, até em ternos das suas decisões pessoais. Por exemplo, 
neste processo de avaliação perguntam-me “Achas que eu entregue os objetivos 
individuais?” Por exemplo, o concurso de titulares foi uma coisa que dividiu muito as 
pessoas e vinham ter comigo “Mas achas que será melhor? O que achas que eu devo 
fazer?” E eu lá lhes disse o que achava. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 29 86 eu não alterei muito o meu estado. Eu assumo sempre os cargos de gestão como uma 
missão e ao serviço sempre da causa pública. Nunca vim para a gestão ou estive na 
gestão para tirar qualquer tipo de protagonismo. Seja para fazer carreira política seja 
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ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

para... mesmo as minhas especializações embatem ali, porque isto ocupa muito tempo, 
não é? Às vezes nem é o tempo é o nosso mental que fica completamente bloqueado. 
Eu até posso ter tempo, não tenho é disponibilidade mental para fazer investigação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 29 87 eu ponho-me por cima deste atores todos. Eu estou acima deles todos. Eu estou acima 
porque eu tenho de ter algum distanciamento. 
P.: Quando referes que estás a cima pretendes dizer que tens de ter uma visão mais 
abrangente, de conjunto? 
Exatamente, tenho de ter uma visão da organização. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 29 88 vês-te mais como professora ou como professora que ocupa um cargo na gestão? 
Não, não, neste momento vejo-me mais como gestora. Perfeitamente como gestora. 
Olha que eu já estou há mais de vinte anos nisto 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 29 89 Vejo-me como alguém que está aqui para... que tem poder. Que tem poder neste 
sentido, que tem poder para construir e para fazer alguma coisa de pessoal. Não sei se 
me estou a fazer entender, ou seja, eu quero avançar com um projeto... 
P.: Vês-te como alguém que tem a capacidade para? 
Sim, exatamente, como alguém que tem a capacidade para fazer e não está 
dependente dos outros. Ou seja, não ser um executante. Ter esse poder é o que me dá 
mais força e me motiva mais e é também do que eu mais gosto. É realmente ter 
autonomia para poder gerir a escola e implementar muitas das ideias que eu acho 
serem as melhores para esta comunidade. E isto tudo envolto na tal situação de missão. 
(..)  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 29 90 eu sou uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada. (...) Mas uma autoestima 
neste sentido, ou seja, que eu sou capaz de fazer as coisas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 

Delta 30 74 neste momento acho que já me vejo mais como gestor do que professor. Obviamente, 
ao fim deste cinco anos não tenho dúvidas nenhumas disso, vejo-me mais como gestor 
e muito menos como professor. Já não penso da mesma forma que eles, há um 
distanciamento, os mecanismos de pensamento... 
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Diretor(a)\2. Um gestor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 30 75 o mecanismo de pensamento de um professor e o mecanismo de pensamento de um 
gestor? 
O mecanismo de pensamento do gestor é que pensa na organização. O professor é 
muito sensível a questões mais miudinhas, mais particulares. Nós pensamos mais na 
organização como um todo, temos de decidir, temos um caminho traçado e aquele 
caminho tem de ser seguido. As pessoas normalmente não gostam disso, não 
entendem porque é que tem que ser e isso, às vezes, são barreiras que têm de se 
vencer. Isso acontece aqui na escola e em todas. Nós dizemos: “Agora tem de fazer 
assim” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 33 63 Sou uma gestora, eu acho que sou uma gestora, embora também me sinta que também 
sou pedagogicamente. Eu não abdico da outra parte porque é uma das coisas que eu 
acho... Agora os grandes Agrupamentos, pedagogicamente é impossível alguém ter 
intervenção com cinco mil alunos ou três mil e quinhentos ou com não sei quantos 
alunos; é impossível, não é? Neste campo aqui, é restrito e eu acho que tenho 
intervenção na parte pedagógica e tento tê-la. Portanto, nessa altura era primeiro o 
impacto, primeiro tive que organizar a casa, não é? Mas depois comecei a tentar 
também ir para a parte pedagógica. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 33 64 eu acho que não me sinto assim: a diretora e os colegas, somos colegas e tratam-me 
por tu e não há aqui nenhuma reserva da senhora diretora, não é? É claro que não 
deixo de assumir o meu papel e, se for preciso, chamar a atenção chamo e eles sabem 
perfeitamente que isso, eu também não sou. Acho que sou profissional e exijo que 
sejam. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 33 65 Eu continuo a ver-me gestora. E continuo a ver-me gestora porque acho que é 
importante que haja gestão na escola e a forma transversal como temos que ver as 
coisas na escola, não pode ser uma pessoa que só esteja ligada só à parte pedagógica 
ou só à parte da contabilidade, tem que se ter uma, no fundo, uma abrangência muito 
maior para gerir. Não abdico, como disse da parte pedagógica e já agora temos feito 
jornadas pedagógicas no fim do ano, o que também não é tão fácil porque as pessoas 
estão cansadas e não sei o quê. Mas é uma boa oportunidade que se tem e há quatro 
anos, para aí, fizemos as primeiras jornadas sobre a transversalidade da língua 
portuguesa Foi a questão de as pessoas não poderem abdicar de tomar nota se os 
meninos usam ou não a língua portuguesa como deve ser; da correção da escrita, de 
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tudo isso. Fizemos três dias de jornadas. Depois fizemos a seguir sobre a avaliação de 
professores, foi naquele ano em que começou a aparecer isso. Em setembro quando 
começámos, aqui foi muito pacífica a introdução da avaliação porque tínhamos feito a 
preparação antes. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 36 56 enquanto professor sempre vi as coisas num sentido de uma micro-organização e, 
portanto, sempre vi isso dentro dessa lógica. Como disse, gosto imenso da função de 
professor, acho que tem, que tem uma função pedagógica determinante e o ver a 
evolução dos alunos é algo extremamente saudável e enriquecedor, ver o que é 
possível fazer ou não. E penso que quem ocupa um lugar deste âmbito, seja Diretor ou 
não, quem esteja na área de gestão, penso que é fundamental perceber muito bem a 
sala de aula, o contexto de sala de aula. Uma coisa é ver o contexto de sala de aula 
onde se vai episodicamente e outra coisa é conhecer o contexto de sala de aula de 
vivência. 
P.: Onde se esteve, claro. 
Isto eu acho que faz muita diferença na forma como se vê a escola. Também acredito 
que se estiver só aqui, pode correr o risco de, às tantas, estar num edifício diferente da 
escola. Penso que é útil, não quer dizer que tenha que ter turma obrigatoriamente, mas 
tem que ter esta disponibilidade mental, pelo menos para poder estar lá. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 36 57 continua a ver-se como um gestor, mais do que como um professor? 
Continuo, continuo. 
P.: Um gestor tem essa preocupação tão humanista como referiu? 
Se não tem devia ter. 
P.: Mas quando diz se não tem, acha que não tem mesmo ou acha que é uma visão 
distorcida que existe do gestor, que não tem uma visão humanista, que, pelo contrário, 
tem uma visão mecanicista? 
Pode ter. Repare, cruzando... isto... 
P.: Porque ainda por cima veio da área da economia, não é? 
É verdade. Mas, mas acho que nós temos que olhar, mesmo vindo dessa área, há uma 
coisa que nós aprendemos e a questão central é: Qual é a minha matéria-prima? E 
consoante a natureza da matéria-prima, assim nós devemos trabalhar e aqui a nossa 
matéria-prima são pessoas. Portanto, se, efetivamente, não tivermos, know-how objetivo 
sobre pessoas, então quer dizer que alguma coisa falhará aqui. 
P.: Então quer dizer os princípios da gestão, podem ser aplicados à gestão de pessoas? 
Pode, defendo-o, defendo-o como tal. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 41 81 continuo a ver-me ainda como um professor. Aliás, todos os dias penso que logo que 
possa. Isto ainda há uma série de coisas aqui por estabilizar nesta coisa do entre aspas 
do edifício escolar. Há aqui uma série de coisas por estabilizar, mas logo que eu tenha 
as coisas mais ou menos estabilizadas, a primeira coisa que eu quero fazer, é voltar 
dentro da sala de aula, nem que seja para uma turma. Sinto falta dos alunos. 
P.: Portanto, continua a ver-se eminentemente como um professor que está a fazer, 
digamos, uma perninha na gestão? 
Não. Vejo-me como um gestor que não quer perder a sua face de professor. 
P.: E na altura já se via dessa forma? 
Já. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 41 82 há uma situação que eu considero sine qua non, em termos da minha análise da 
perspetiva de gestão: Enquanto eu não perder a minha parte de professor, eu tenho 
sempre a perspetiva de que tudo o que sejam valências pedagógicas para dentro da 
escola se têm que sobrepor às valências administrativas da escola. No dia que eu me 
passar a ver como apenas como um gestor, tenho a noção de que há sensibilidades que 
vou perder, em termos daquilo que considero ser o mais importante para a escola. E 
efetivamente, esta questão, esta questão do estar dentro da sala de aula, sentir quais 
são as dificuldades ainda que na minha escola existem em termos de dinâmica da sala 
de aula, o que as pessoas sentem no dia a dia em termos de dificuldades. É que uma 
coisa é nós sentirmos na pele e depois “Espera aí o pessoal tem razão, isto tem que ser 
feito assim. Há coisas que falham aqui.” É mais fácil essa situação do que apenas pelo 
diz que disse ou pelo coordenador A, B ou C que diz  que há uma dificuldade. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 50 66 Hoje sinto-me mais gestora, embora, como eu lhe disse, eu vá fazer aulas de 
substituição. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 50 67 Neste momento vê-se como gestora? 
Sim. 
P.: Como a líder da escola? 
Sim, claramente. E acho que é fundamental haver, mas já há uns anos, antes disto ser 
assim, acho que é fundamental haver alguém na escola e que as pessoas se revejam 
como... Com isto não quer dizer que seja a chefe, mas alguém que está cá e, se for 
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preciso, vai resolver o problema, a quem as pessoas possam recorrer. Mas que não é 
uma igual, porque se for um par tem os mesmos problemas, mas uma pessoa que está 
noutro patamar, não sei se acima, se abaixo ou ao lado, mas que está noutro patamar e 
que pode ajudar a resolver problemas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 50 68 É como o jogador de futebol, não é? Não olha para os pés, já consegue ter uma visão 
do jogo e por isso já sabe onde chutar a bola. E a partir desse momento, uma pessoa 
começa a perceber, para já tem mais certezas, eu depois também estudei, também 
achei que tinha necessidade de formação específica e fui fazer formação. Aprendi 
muito. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 50 69 Como é que acha que os outros a vêm? 
Quem já me conhece, sabe que eu sou assim, de falar, as certezas aparentes, mas que 
valorizo muito a opinião das outras pessoas. Quem não me conhece tem até algum 
receio de falar. Não sei, depois nós também temos famas, não é? E eu tenho fama de 
ser muito rija, se calhar sou, de ser muito o caminho traçado é este e é por aqui. 
P.: Mas associam isso a casmurrice ou associam isso, a ter uma ideia clara? 
Sim, penso que assim, que não sou fácil de demover e não. É preciso que me 
convençam, porque normalmente quando tomo uma decisão é porque pensei sobre ela, 
conversei sobre ela e está tomada. O que não quer dizer que não haja outra pessoa que 
me obrigue a reconfigurar o caminho e aí até valorizo imenso essas pessoas. “Bem 
visto. Porque é que não há de ser assim? Sim senhora!” E aí faço, mas acho que me 
vêm assim, como uma pessoa de personalidade muito forte, com ideias muito claras, 
mas que também é rija. Tenho algum receio, custa-me dizer isto, mas é verdade. Por 
isso é que eu tento, no fundo, desconstruir essa imagem, porque vou à sala de 
professores e converso sobre os meus filhos ou converso sobre aquilo que gosto ou não 
gosto, outras coisas. Sou diretora deste Agrupamento, mas sou uma pessoa e, quer 
dizer, sou muito influenciada pelas pessoas que estão à minha volta, o que não quer 
dizer influenciável. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 50 70 Nós pertencemos a uma estrutura e temos que evidentemente dar cumprimento às 
normas. 
P.: Portanto, também  se sente um representante da administração da educação na 
escola? 
Ah sim, tenho essa dupla vertente e também procuro ser o contrário, um representante 
da escola e da comunidade, junto do Ministério. Faço esse papel. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 51 62 Vejo-me como um gestora. Líder não, gestora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\2. Um gestor 

Delta 51 63 Vejo-me como gestora, mas a parte pedagógica é muito importante. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 10 94 nunca me vi nisto como um gestor, embora muitas vezes isso, em determinados 
momentos da vida da escola tenha de vir ao de cima, de ser puxado. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 10 95 em determinados momentos tem de dizer: “Quem manda aqui sou eu, o projeto que 
estamos a desenvolver é meu, está validado nos órgãos competentes da escola e, 
portanto, é assim que eu quero e é assim que se faz.” É a única altura em que eu me 
sinto Diretor e gestor ou presidente do Conselho Executivo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 10 96 Acho que esta ou outra escola só se consegue gerir com um conjunto de sinergias que 
apontam todas para o mesmo sítio. Há sempre um timoneiro; um timoneiro acho que me 
sinto. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 

Delta 10 97 sou uma pessoa com um caráter muito forte 
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Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 10 98 Eu não sei se estou a conseguir ser Diretor. Eu acho que em situações extremas, acho 
que sim, da mesma forma que consigo ser a pessoa porreira. Eu toco os extremos com 
uma facilidade enorme, sendo que gosto mais de ser um gajo porreiro do que diretor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 10 99 vejo-me como o referencial da escola 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 14 106 agora vejo-me como o Diretor da escola, do Agrupamento. Com todo o peso, a carga 
positiva e negativa que tem o cargo, é como diretor da escola que me vejo. Está tudo aí 
metido nisso, as relações humanas, a gestão. Acho que a pior coisa que podíamos 
chamar era gestor escolar porque este papel de diretor tem a ver com tudo, com a parte 
pedagógica, administrativa e financeira. Quero continuar-me a ver como professor, mas 
tenho de lhe dizer que é errado que quando uma pessoa que está há tanto tempo num 
órgão de gestão, quando de lá sai não faça uma reciclagem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 14 107 quando tenho de colocar a minha profissão num papel eu penso no que vou escrever. 
Cada vez mais eu penso como Diretor, a estar Diretor, como diz um colega lá do 
Conselho das escolas “Eu não sou, eu estou Diretor.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 

Delta 14 108 os colegas mais novos ainda vêm a direção como um bicho papão e agora com esse 
burburinho todo, parece que é o reitor. Eles têm muito dificuldade, quando chegam aqui, 
em tratar-me por tu, por exemplo. Eu trato-os por tu, eu sei que sou mais velho, mas 
nesta profissão nós tratamo-nos quase todos por tu, é uma questão quase corrente. Isso 
tem a ver com a maneira como vêm o diretor 
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escola 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 14 109 eu vejo-me da mesma forma, sou a mesma pessoa, não vejo nada disso. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 14 110 Não vejo-me mais como o líder. O meu papel acho que é mais o de liderança da escola. 
Sinto-me um bocado assim porque as pessoas querem ouvir a minha opinião, sentem a 
necessidade de prestar contas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 19 91 Eu vejo-me neste momento como um elemento essencial para a escola porque, talvez, 
estive aqui demasiado tempo agarrado ao poder.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 19 92 Sente-se uma espécie de líder carismático? 
Não, eu sinto-me mais como no sentido de quase ser a única possibilidade para a 
escola. E isso é mau. Talvez por culpa minha também, porque como estava a dizer, 
quando fiz a minha candidatura devia ter tido a coragem de agarrar numa pessoa que 
pudesse assegurar a continuidade, porque os que cá estão provavelmente sairão 
quando eu sair, pois não vejo que tenham intenção de se candidatarem a Diretor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 19 93 o que é que eu penso de mim…não tenho uma opinião formada. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 19 94 sente-se como representante da administração? 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Sinto, enquanto estou nesse papel tenho que o assumir. Mal de um presidente que não 
assuma esse papel, não é? Quer queiramos quer não, representar a administração 
neste sentido, fazer cumprir aquilo que de vem de cima. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 27 72 Pensava nela como minha, como a minha casa, aliás eu costumo dizer que a escola é 
uma extensão da família. Aliás, eu acho que os professores são os pais dos alunos 
quando eles estão na escola. É assim que eu vejo a escola. Aliás a minha gestão é 
exatamente como na minha casa, poupando, não gastando tudo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 27 73 eu sei que sou só um professor, mas eu identifico-me como o funcionário público. Eu 
moro num aldeia e na minha aldeia ninguém sabe que eu sou o presidente da escola, o 
diretor da escola. Isso agora tem uma conotação de importância. Eles sabem que eu 
sou professor, mas não sabem que eu sou diretor, porque eu não gosto disso, eu sou 
informal, gosto mais dos bastidores. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 27 74 Sou um humanista mas também racional. Acho que uma pessoa não pode ser um 
gastador. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 27 75 Como é que se define, quem é? 
Acho que sou eu. 
P.: Mas eu significa o quê? 
Significa olhar para a escola como eu a via. 
P.: Sente-se um professor, um gestor, um líder, é um mediador? 
Sou professor, mediador de conflitos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 27 76 Neste momento vejo-me da mesma forma, mas com receio de não ter de fazer a cara 
do Ministério da Educação.  
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ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 34 69 Eu acho que não mudei tanto, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 34 70 Eu sou a Diretora, sou a chefe da escola, claro, tal como era quando presidia ao 
Conselho Executivo. Eu gostaria de me ver como a líder porque isso é importante para 
quem está à frente de um Agrupamento. Neste caso concreto e agora, não. Atualmente 
sou ao mesmo tempo uma gestora e uma Diretora. Porque há aqui coisas que nós 
temos de organizar. 
P.: Quando diz gestora refere-se a uma componente mais burocrática? 
Sim, burocrática. 
P.: E Diretora que tipo de componente é que é? 
É mais no aspeto pedagógico. Vejo mais uma diretora no aspeto pedagógico e uma 
gestora tem para mim conexões de gestão, de empresa, de outros procedimentos que 
nós deveremos fazer e que, com esta junção desta nova escola, pronto, são realidades 
diferentes. Eu tinha a ideia de que todos nós tínhamos, mais ou menos, o mesmo tipo 
de procedimento e depois, quando cheguei aqui a esta escola, vi que havia 
procedimentos diferentes. Isto não quer dizer que as coisas também não corressem 
bem. Isto traz-nos alguns desafios porque começamos já muito rotinados num tipo de 
procedimentos e ao darmos conta de que há outros faz-nos questionar. Se calhar 
podemos adotar outra forma de estar, de fazer as coisas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 35 56 É assim que eu me continuo a ver. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 35 57 Não me vejo como professor. Vejo-me mais como Diretor ou como Gestor.  
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

P.: Vê-se também como líder? 
Também, acho que sim, também porque, como lhe disse, os projetos que nasceram há 
oito ou dez anos nesta escola estão agora a ser postos em prática na generalidade das 
escolas. 
P.: Está-me a querer dizer que é um líder prospetivo, visionário? 
Exatamente, acho que sim. Não sei, é-me muito difícil, não gosto de fazer a 
autoavaliação daquilo que fiz mas acho que... 
P.: Porquê? Porque isso pode ser confundido com alguma vaidade? 
Se calhar. 
P.: Mas a autoavaliação é algo fundamental por aquilo que me disse até agora. 
Não há dúvida nenhuma que é, mas eu nestas questões gosto mais de ser avaliado do 
que fazer a autoavaliação? 
P.: Então e como é que acha que os outros o veem? 
Ao longo dos anos em que me candidatei ao órgão de gestão, candidatei-me sempre, 
com listas opositoras e ganhei. É o melhor reconhecimento dado pelos colegas, que me 
elegeram. Neste momento também foram dois os candidatos a Diretor e apesar do 
desgaste dos anos de quem está numa liderança, o que é normal, mesmo assim fui 
eleito. Tive quinze votos e o outro candidato não teve nenhum. 
P.: Mas que tipo de gestor eles pensam que é. 
Eles pensam que eu sou uma boa pessoa, um bom ouvinte... Mas também sou a 
pessoa que decide no momento certo, às vezes contra ventos e marés, eles têm 
confiança. 
P.: O que significa que há uma certa determinação em si. 
Há. Não tenho dúvida nenhuma. Quando a ideia nasce ela tem de ir até ao fim. Eu 
tenho aqui vários exemplos: os painéis atrás do ginásio, são painéis enormes que foram 
candidatos a fundos comunitários: não houve; foram candidatos a fundos da autarquia: 
não houve; mas eles fizeram-se na mesma. Tudo tem de ser com alguma determinação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

Delta 44 69 quando acordo, é a maioria das vezes, nitidamente, quando acordo com vontade de 
descer aquelas escadas a correr para vir para a garagem buscar o carro, é bom sinal e 
sinto que há tanta coisa aqui para fazer que isso, em vez de me desanimar, me dá 
forças para continuar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 44 70 eu incorporo, nitidamente, para o bem e para o mal, o rosto da escola. Quer dizer, foi 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\3. O chefe - o rosto da 
escola 

uma construção lenta, natural. Eu até julguei que nunca mais, que isso não seria 
possível. Eu lembro-me quando entrei aqui, parece que foi na primeira reunião geral, 
isso foi em 75, portanto, veja lá, já vão 35 anos, e eu achava que nunca chegaria a um 
lugar destes. Mas agora vejo-me muito bem e sinto-me bem no papel que estou a 
desempenhar, como de alguém que representa esta comunidade educativa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 118 tenho a noção exata de que empurro, alicio, mas não faço nada sozinha 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 119 responsável por uma equipe e, nessa qualidade, sei que não tenho que fazer tudo mas 
que sou a responsável por aquilo tudo que tem que se fazer. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 120 Eu sou muito centralizadora, aliás eles dizem que não sou, mas eu sou. Eles dizem não, 
há gente que acha que eu não sou, mas eu sou muito centralizadora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 121 talvez pela minha maneira de ser, eu tenho uma grande capacidade de intervenção nos 
coletivos, não é? Mas, isto é maneira de ser 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 122 esta minha maneira de ser, porque tenho o meu ponto de vista e defendo-o até ao 
limite, isso não há dúvida nenhuma. Mas, costumo dizer não sou teimosa quando me 
provarem que eu estou errada. E portanto, como sou muito veemente na minha maneira 
de ser 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 02 123 eu sou responsável por uma equipe, é sempre assim que eu me sinto 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 124 da minha secretária para baixo, quando estou numa reunião geral digo que dentro da 
escola tenho colegas, dentro dos colegas tenho amigos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 125 Vejo-me sempre como coordenadora, nunca me vejo como... Eu não gosto da palavra 
de Diretora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 126 eu vejo-me sempre a coordenar uma equipe, sabendo que tenho um grande poder de 
intervenção e, portanto, que empurro e que provoco. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 127 provoco, e que, portanto, muitas das coisas que se fazem podem ser da minha 
responsabilidade, mas tenho a noção exata de que eu não faço nada sozinha, não é? 
Isto para mim é muito claro. A escola é aquilo que os meus professores, os meus 
funcionários, fizerem com que ela seja, não sou eu; tenho isto muito claro. Tenho a 
noção que tenho um papel como coordenadora disto tudo, ou como responsável pela a 
coordenação disto tudo, tenho um papel importante, isso não tenho dúvidas nenhumas 
sobre isso, nem alijo essa responsabilidade. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 128 Vejo-me como coordenadora com capacidade de decisão. Quando é para decidir eu 
decido, mas procuro sempre decidir com amplos consensos. Quando não é possível, se 
é a minha competência decidir, eu tenho que decidir. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 02 129 Não me vejo doutra maneira, tenho outras funções e outras responsabilidades.  
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 130 em termos de pessoa não me modifiquei, tenho outras responsabilidades. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\4. O coordenador 

Delta 02 131 vê-se exatamente da mesma forma? 
Da mesma forma exatamente. Não provocou nenhuma. Como é que eu lhe hei de 
explicar? Eu tenho ideias muito claras do que eu quero para a escola e, portanto, não as 
mudo com as equipes. Eu (...) continuo a ver-me exatamente da mesma forma, não vejo 
nenhuma alteração. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 18 84 mesmo agora, que já passaram estes anos todos. Eu nunca me vi senão como 
professora, que estaria aqui numa posição, que tinha uma posição diferente, no sentido 
de ser, vá lá, a patroa, como alguns me chamam por aí. Mas nunca deixei de ser 
professora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 18 85 nunca me senti muito diferente de ser professora, porque só assim é que podia 
continuar a ter por parte dos colegas o respeito e a fazer com que me respeitassem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 18 86 nunca deixei de perceber também o outro lado [(a administração]) e que tentava 
conciliar estes dois lados. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 

Delta 18 87 vê-se então como uma mediadora entre duas realidades distintas: a administração e a 
escola? 
Porque tem de ser assim. 
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Diretor(a)\5. Mediador 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 20 90 quer queiramos quer não, o diretor é sempre um representante do poder e, muitas 
vezes, é visto como tal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 20 91 como é que se define? Quem é? Qual é a sua identidade. 
Bem, isso tem um pouco mais de dificuldade. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 20 92 Não vejo o diretor, não vejo, vejo sempre... 
P.: Vê o professor? 
Sim, vejo, sinto-me sempre como professor, vejo-me assim, vejo-me... 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 20 93 Eu acho que sou o professor e o gestor. Aqui poderia colocar o gestor barra líder. Há 
sempre aqui um desafio que me colocam, dizem-me que: “Quando fores dar aulas já 
não sabes dar aulas e eu quero ver como é.” Não sei se isso é uma provocação que me 
obriga sempre a pegar na ideia de que sou professor. Como isto que me dizem é feito 
sempre como um desafio ou quando estamos em desacordo, como quem diz “Tu já não 
estás na prática, já não sabes como é, estás aí há muito tempo”, eu, pelo menos em 
termos psicológicos, agarro-me sempre à ideia de poder retomar sempre o lugar de dar 
aulas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 20 94 Vê-se também como um relações públicas, um mediador? 
Um mediador de conflitos. As questões são essencialmente relacionais e eu penso que 
se resolvo conflitos, vou para a sala de aulas sem problema nenhum, 
independentemente de ter estado estes anos todos sem dar aulas. Eu acho que o 
problema da escola é um problema relacional. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 20 95 Ou seja, mais do que um professor, um gestor e um líder, sente-se como um mediador 
de conflitos. 
Sim, exato. É o que mais se ajusta. 
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ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 20 96 Esta maior proximidade com o poder político trouxe alguma modificação na forma de se 
ver enquanto Diretor? 
Não. Aliás as coisas tiveram de ser vistas com muito mais cuidado porque havia o risco 
de colagem ao poder. 
P.: Os outros podiam vê-lo como uma guarda-avançada do Ministério? 
Exatamente. Portanto, tive de ter muito mais cuidado nisso, do que dizer “Eu até reúno 
muitas vezes com a ministra”. Tive de me preservar muito mais e nunca usar isso. 
P.: Então como acha que é visto pelos outros? 
Sou visto como tendo alguma ligação ao poder, reconhecem-me algumas competências 
técnicas e de liderança e percebem que eu estou ligado ao Ministério, mas não pensam 
e não sentem que sou um veículo de transmissão e, portanto, um contrapoder do poder 
dos professores. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\5. Mediador 

Delta 43 44 vê-se como uma espécie de mediador entre as inquietações dos professores e o 
interesse do Estado? 
Claro que sim, como mediador também. Não uma simples correia de transmissão 
acrítica, de um lado para o outro, não uma pessoa que pode furar e dizer, sei lá: “Eu 
tenho mais poder, os ministros caem e eu vou ficar aqui”, isso seria uma deslealdade. 
Claro que a lei não é nenhuma vaca sagrada, pode-se violar a lei e há muitos heróis e 
democratas que já o fizeram e foram presos e, alguns, até pagaram com a vida essa 
ousadia, tornando-se heróis e exemplo a seguir. Portanto, a lei é a lei dos homens mas, 
eu acho que num estado democrático e com um poder legítimo,  não há nada de mais 
antidemocrático que eu enquistar-me na escola e dizer que o governo foi nomeado 
tendo por base os resultados eleitorais mas eu aqui tenho mais poder, a gente governa-
se e eles aqui não penetram. 
P.: Mas usando esse papel de mediador também não se assume como o representante 
da administração da Educação que diz aos professores que o que têm que fazer é 
cumprir e mais nada. 
Claro que não. O que eu faço é levar, com lealdade, o que se passa aqui e trazer, 
também com lealdade a visão de cima porque ao longo destes anos todos nunca houve 
um Ministério de Educação que reunisse tantas vezes com os Conselhos Executivos 
como este, com as escolas todas do país, transmitisse a sua visão, aquilo que pretende 
fazer e pedisse sugestões, criticas, opiniões de quem está no terreno a gerir as escolas, 
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a gerir a administração das escolas. Disse e reafirmo, o mais importante das escolas 
não é a gestão das escolas é o trabalho que os professores fazem dentro da sala de 
aula com os alunos ou fora da sala de aula com os seus alunos também. Esse é que é o 
trabalho nobre, todo o resto é subsidiário deste e, portanto, o trabalho da gestão é 
subsidiário deste. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 01 92 eu continuo a ver-me como professor, mas (...) se calhar qualquer dia já não me vejo 
como professor, porque (...) Sinto um afastamento em relação a ser professor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 01 93 Eu continuo a dizer que sou professor, claro. (...) Vejo-me como um líder, vejo-me como 
um gestor, apesar de não nos darem muitas condições para exercer essa gestão 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 01 94 a comunidade em si acha que sou o mesmo que era nos anos anteriores e continuo a 
ser. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 01 95 Vejo o cidadão que se farta de trabalhar para isto 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 04 55 Eu gosto de comunicar, gosto de falar, gosto de estar muito próximo das pessoas, gosto 
de sentir o que elas sentem e gosto de corresponder ao que elas esperam de mim. 
Gosto de saber, sou uma pessoa extremamente prática, gosto de ir ao cerne da 
questão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 04 56 Às vezes na brincadeira digo que sempre me considerei um homem do povo, quando 
digo do povo não me estou a referir à classe social. 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 04 57 Continuo a sentir-me como professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 04 58 extremamente humanista. Aliás eu identifico-me claramente, alguns dizem pessoalista, 
outros humanista, mas eu identifico-me claramente com isso. (...) identifico-me 
claramente como humanista. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 04 59 vejo-me como um líder, um lider nato. Eu tenho consciência disso. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 04 60 Eu vejo-me como um lÍder, que por acaso é professor e tem atos de gestão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 04 61 Eu devo confessar-lhe uma coisa que pode parecer um bocadinho estranha. Até nas 
pequeninas coisas: faço um papel, escrevo um papel, tenho prazer em fazê-lo sem me 
prender a documentos já feitos, de modo a não cair na monotonia. Gosto que cada dia 
seja diferente. Por isso estou sempre à procura de desafios e de coisas novas.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 

Delta 04 62 As pessoas sabem como é que eu sou, autêntico e original. Os meus colegas veem-me 
como um líder. Curiosamente, sabe até onde podem ir e, da mesma forma que eu já sei 
prever as reações dos meus colegas, eles também já sabem qual vai ser a minha 
reação perante determinadas situações. Portanto, há um conhecimento mútuo.  Veem-
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Diretor(a)\6. Líder me como uma pessoa humana, amiga, mas muito profissional. Aqui não é preciso dizer: 
”Ó colega, eu aqui sou o Diretor, vamos lá a ver como é que as coisas param”. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 05 82 Não, líder não, porque há várias lideranças na escola, as escolas são constituídas por 
várias lideranças. Uma escola não é uma empresa, muito menos uma empresa. Claro, 
como eu lhe disse há pouco, a visão que tenho é de uma pessoa com mais experiência, 
sobretudo agora que tenho a experiência também do Agrupamento. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 05 83 A gestora não porque nós também não somos completamente únicos na gestão da 
escola. Nós temos muitos outros, temos, como eu lhe disse, muitos pares. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 05 84 Não sei exatamente definir-me... 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 05 85 É alguém que tem uma visão para a escola, pronto. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 05 86 É uma locomotiva de um trem, mas que tenho muitas carruagens comigo, não estou 
sozinha, nem pouco mais ou menos, nem quero estar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 15 82 Eu acho que um presidente do conselho executivo, um diretor tem de ser ver sempre 
primeiro como um professora porque senão falha qualquer coisa na sua tarefa. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 15 83 Depois dos dois primeiros anos como presidente do conselho diretivo, sem falsa 
modéstia, acho que tinha alguma capacidade de liderança, não uma liderança imposta 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 15 84 eu tive sempre a consciência de que primeiro sou professora e depois sou gestora 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 15 85 Posso inferir das suas palavras que neste momento se sente mais como uma gestora? 
Agora talvez, mas não deixo de ser professora. 
P.: Mas que tipo de gestora? 
Mas sou uma gestora... eu acho que sou uma pessoa que tem algumas capacidades 
inatas de liderança e outras que fui desenvolvendo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 15 86 Considera-se a líder da escola? 
Considero, que a liderança não passa por: aquele é o chefe e quem manda aqui sou eu. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 22 77 Eu acho que tenho um pouco de tudo, mas acho que um bom gestor tem de ser também 
um bom condutor de pessoas, ser um bom relações públicas. Um bom gestor tem de ter 
um pouco disso tudo. A questão de motivar as pessoas para o nosso projeto, que 
depois é o projeto da escola, acho que tem de ter um pouco disso, um pouco de 
animador também. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 22 78 Continua a sentir-se como professor? 
Sempre, então nunca deixei de dar aulas e uma das razões é essa. Eles veem-me, pelo 
menos duas vezes por semana a pegar no livro de ponto à hora exata e a descer as 
escadas como eles com o livro de ponto debaixo do braço e a regressar da mesma 
forma que eles e a conversar com eles sobre como correu a aula, como outro colega 
qualquer. Continuo sempre a sentir-me como professor. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 22 79 sou uma pessoa normal e comum, que tem gosto naquilo que faz e, por isso, me 
esforço muito em fazer as coisas bem feitas e que estou satisfeito com o que faço. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 22 80 Considera-se o líder da escola? 
Acho que sim. 
P.: E que tipo de líder? 
Acho que faço os possíveis para não dar a ideia de que a escola não tem alguém que 
está à frente, ou seja procuro que as pessoas sintam que há um rumo e que há alguém 
que está ao leme. Eu procuro fazer isso de uma forma muito aberta e gosto de me 
considerar um líder democrático. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 23 96 Muito mais do que um gestor. (...) Eu candidatei-me para ir para além do gestor, de um 
papel mais de liderança, de líder, de procurar outras visões diferentes, para antecipar 
problemas, para planificar, etc. Ter uma visão diferente e não resolver o quotidiano, 
portanto, gerir muito bem aquilo que temos à mão e, enfim, evitar os problemas, mas 
não passar disso. Mas nós não conseguimos, eu pelo menos noto que é difícil sair desta 
situação, porque toda a comunidade pede respostas a um indivíduo. E esse indivíduo 
tem que saber que não pode ficar sem dizer nada. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 23 97 o rosto visível da escola? 
Sim, de alguma forma. Ao longo destes anos todos, é capaz de haver muita gente que 
identifica a escola comigo e eu como o rosto da escola, sinto-me, penso que sim, 
embora eu procure diluir a minha presença, delegar competências. Isto faço com muita 
frequência, mas a maneira como o sistema educativo está concebido arrasta-nos. Eu 
acho que não é possível libertarmo-nos desta teia, deste dia a dia. Eu acho e também 
tenho alguma culpa porque eu acho que isso também é importante. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 24 83 o carinho e o estar por dentro das coisas todas é a forma como eu me vejo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 24 84 Vê-se como a líder do Agrupamento? 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Vejo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 24 85 há muitos tipos de líder. 
Sim, mas neste caso sou aquele que é conhecido e que conhece com profundidade a 
organização que serve e que, portanto, conhece a parte física e a parte humana 
também, sabe qual é o material que tem e trabalha com ele. Isto tendo sempre uma 
perspetiva humanista. Sendo um líder democrático, não deixa de ser autocrático 
também. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 25 83 Eu questiono-me muito. Uma das coisas que me bate permanentemente na cabeça é 
saber se estou ainda a ser útil, ou não, aqui. Porque eu não quero... a última coisa que 
eu quero e isso tenho pedido aos colegas... 
P.: Ou seja, não se vê como um inútil, isso está garantido. 
Não me quero ver como um inútil, e sobretudo não me quero ver como um gestor de 
rotinas. 
P.: Ok, então quer-se ver como quê? 
Isso eu não quero ver, eu quero estar, sentir que sou útil, 
P.: Provocador de inovação? 
Que sou útil na liderança da escola, mas indutor de mudança. Ser eu o chato, o que traz 
a coisa para mexer, o que traz a coisa para mexer, o que ainda obriga a: “Vamos fazer 
isto.”, e não o contrário. Portanto, isto é, a última coisa que quero, é de repente estar a 
bloquear, de ser alguém que de repente estagnou e está a bloquear projetos, que 
podem ser projetos interessantíssimos para o funcionamento da escola, não é? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 26 52 Eu continuo à procura de me completar, vejo-me como um líder imperfeito, mas vejo-me 
como líder, e cada vez mais. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 

Delta 26 53 Sou e assumo isso, assumo-me como o líder, não tenho medo nenhum de liderar e 
procuro, cada vez mais, encontrar outros líderes dentro da organização. 
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Diretor(a)\6. Líder 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 31 78 eu sou uma líder que partilho 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 31 79 Eu por acaso sempre consegui, até ao ano 2008, ter uma partilha das responsabilidades 
pedagógicas muito adequadas à gestão saudável do agrupamento. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 31 80 eu sou uma representante do Ministério da Educação 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 31 81 Um líder tem de ter ideias e quando tem ideias não pode desistir delas. Eventualmente, 
às vezes, estas ideias não são bem transmitidas. Quando eu à bocado falava de 
perceções, eu sofri um bocado com as perceções, eram as perceções que 
transportavam sobre mim que não eram muito reais e foi sobre as perceções que eu tive 
que alterar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 31 82 A experiência, de facto, dá-nos estas coisas boas e, portanto, vejo-me como uma 
pessoa com mais maturidade, com mais experiência, com uma visão mais abrangente 
do que é a Educação. Vejo-me, fundamentalmente, com uma coisa que eu acho que 
consegui ao longo dos anos, que é uma capacidade de gerir conflitos que eu não tive. 
P.: Vê-se mais mediadora? 
Vejo, claramente mesmo. Eu giro com dificuldade conflitos pessoais, é onde tenho mais 
dificuldade, mas quando falo de conflitos não são os meus. Acho que a competência 
que mais aperfeiçoei foi a gestão de conflitos interpares, com os pais, com os alunos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 37 59 Sou uma pessoa que quer sempre mais. O gestor, quer de uma escola, quer de uma 
empresa, quer sempre bons resultados. 
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ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 37 60 Já há vinte anos atrás eu dizia que não podíamos trabalhar nestas condições e elas 
permaneceram até hoje. Nós estamos numa escola em que eu ainda tenho quadros do 
século XIX, ainda de lousa, tenho quadro do século vinte, onde se escreve com canetas 
e quadros do século XXI, que são os interativos. Estão todos a funcionar. Eu tenho 
salas ainda a funcionar em contentores metálicos, há contentores das obras muito 
melhores do que eu tenho aqui, mas mesmo assim consigo resultados satisfatórios. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 37 61 Eu continuo a ser uma pessoa, continuo a defende os mesmos valores que defendia há 
vinte anos, claro que adaptados à sociedade atual. Sou a mesma pessoa, não alterei a 
minha personalidade, não sou mais pobre nem mais vaidoso. 
P.: Mas vê-se como quê, como o chefe da escola, o líder, o mediador? 
Sim, o líder, mas não o chefe que impõe, embora muitos colegas que me chamem o 
chefe, assim na brincadeira, porque há aqui um grupo de trina a quarenta colegas que já 
estão cá há uns vinte, trinta anos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 37 62 visto pelas outras pessoas aqui da escola ou que se relacionam com ela? 
Eu acho que as pessoas, se fui eleito durante estes anos todos, sentem alguma 
competência em mim. Sabem que eu estou sempre disponível; muitas vezes acabo por 
fazer o meu trabalho e o trabalho deles, de os ajudar a fazer o trabalho deles. Depois, 
outra coisa que eles reconhecem em mim é um conhecimento muito grande da 
legislação; não há nada que se passe aí que eu não conheça. Agora, acho que 
reconhecem que eu gosto das coisas à minha maneira, quero uma escola à minha 
maneira. Pelo menos é essa a ideia que eu acho que eles têm.  
P.: Em todos os grupos há ideias diferentes. 
Claro, pode haver outros que tenham outra perspetiva, haverá uns que dizem melhor do 
chefe e outros que dizem pior do chefe, mas eu acho que a maioria pensa assim. 
Repare que os colegas organizaram uma tomada de posse no exterior, uma coisa 
pública, uma jantarada e toda a gente foi. Eu tenho um relacionamento próximo com os 
colegas eu não fico lá longe, eu misturo-me no meio do povo, como diz o outro. Tenho 
um relacionamento próximo com os colegas, sem problemas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 40 42 atualmente como Diretor da escola? Quem é? 
Como Diretor da escola acho que neste momento, tinha todos os motivos para estar 
convicto do que sou e do que sou capaz. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1188 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

P.: Então diga-me quem é. 
Embora, não me sinta já com a mesma motivação porque têm acontecido coisas, tantas 
coisas e de uma forma tão rápida... 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 40 43 tem dificuldade em definir-se? 
Eu tenho dificuldade é em transmitir o mesmo entusiasmo que tinha até aqui e 
empenhar-me nas coisas. Eu já passei por tantas situações, e sobretudo agora, porque 
dantes também aconteciam mas não surgiam tão de repente e tão em simultâneo. 
P.: Sente que agora isso exige mais de si? 
Exato. 
P.: Ou seja, isso dá outros contributos à sua própria personalidade?  
Sim, mas exige, por outro lado, também uma estrutura mental e psíquica muito forte. 
Por exemplo, em relação à avaliação e tenho conseguido criar alguma distância o que é 
hoje amanhã deixa de ser e isso exige e tenho sido capaz de gerir o tempo. 
P.: Então vê-se como um mediador? Eu sei que é uma pergunta difícil, como todas as 
questões identitárias. 
Mediador não sei. Penso que sim, em parte, mas não só. 
P.: É um professor, é o gestor, o líder da escola? 
Professor acho que já não. Nunca pensei que pudesse ser líder, pela minha própria 
personalidade. 
P.: Sente-se como um provocador da mudança? Não sei, estou só a colocar-lhe 
questões para tentar ajudá-lo a refletir. 
Se calhar vejo evidência para ser, talvez, mais um líder, embora não vejo que isso 
possa derivar numa outra figura de... 
P.: De autocracia? 
Exato. Eu uma vez ouvi uma frase que não percebi na altura, mas que vou percebendo. 
A frase era esta: “O poder corrompe.” Não percebi o âmbito e associei à corrupção. 
Agora percebo que é preciso ter uma certa distância, uma certa estrutura mental, para 
não se cair nessa corrupção. 
P.: E como acha que os outros o veem neste momento? 
Eu acho que a maior parte me vê como o líder. A escola está muito individualizada, 
muito identificada comigo, Se falarem da escola, falam logo da escola de mim, do meu 
nome. Quase toda a gente diz que sou um bom gestor. Como pessoa, em termos de 
relações, nem sempre sou uma pessoa fácil. 
P.: Desculpe, significa que é exigente ou que tem mau feito. 
Pois, às vezes não sou fácil de aturar e acaba por levar por água abaixo todo um 
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trabalho que fiz até ali e que, depois, com uma situação ou outra em que reajo mal, 
perco tudo isso que fiz. Mas agora, ao fim destes anos todos, as pessoas já me 
conhecem e começam a ser capaz de aceitar melhor os meus defeitos. Eu também sou 
uma pessoa muito sensível e ligo a isso, se fosse mais fria não ligava. 
P.: Teria um distanciamento maior. 
Mas, provavelmente, também as pessoas não teriam alguém como eu que está sempre 
disponível para as ajudar. 
P.: Isso significa que tem uma relação de proximidade com as pessoas da Escola? 
Sim, tenho [uma relação de proximidade] muito grande. Agora também há aqueles que 
acham que eu sou um mal necessário. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 42 67 Acha que é visto como o líder da Escola? 
Hummm… o líder moral, o líder… A nossa liderança em termos de órgão de gestão é 
uma liderança muito repartida. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 42 68 se há algum problema, é comigo que vêm falar e sou eu que o resolvo, não é ela. Ela 
tem uma personalidade muito diferente da minha e dificilmente conseguiria resolver um 
problema desses. E, portanto, nessa medida, nessa medida, sim, claramente sou o líder 
da escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 42 69 eu acho que sou visto como o líder da escola, sim, nessa medida, claramente eu sou o 
líder 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 42 70 sempre me vi como líder e me assumi como tal 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 42 71 Vejo-me como um professor que desenvolveu competências de gestão e que faz um 
bom trabalho na direção de uma escola. Portanto, sou um professor e que faz um 
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PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

trabalho que tem sido avaliado como bom, que tem tido uma avaliação de bom. É assim 
que eu me vejo e quero continuar a ver-me. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 46 50 Alguém que tem de tomar decisões, que está à frente de uma organização, que tem um 
sentido de responsabilidade muito grande, de fazer com que todos aqueles que estejam 
dentro da escola cumpram as suas funções de uma maneira feliz. Eu quero que as 
pessoas sejam felizes e preocupo-me muito que as decisões que eu tomo vão ao 
encontro daquilo que as pessoas também esperam, para que consigam realizar as suas 
funções com vontade. Não quero que as pessoas se sintam aqui obrigadas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 47 66 Como é que te vês hoje em dia? 
Olha vejo-me com uma carga enorme de responsabilidade porque a gestão de hoje em 
dia não tem nada a ver com a gestão de há vinte anos atrás, ou seja, a responsabilidade 
é muito maior, mesmo em termos administrativos as coisas são cada vez mais 
complicadas e tudo está à nossa responsabilidade. Neste momento é muito importante 
rodearmo-nos das pessoas certas, as coisas têm de funcionar muito mais na base da 
confiança porque não dá para acompanhar tudo o que se passa, é impossível. Mesmo 
assim, eu desde que vim para aqui não consigo tirar fins de semana, o que tem os seus 
custos, há sempre pessoas a telefonar-me. Acho que tenho que mudar para cá a casa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 47 67 És um professor que está a assumir a gestão. Já não és um professor e já te vês como 
um gestor? É o líder da escola? És o chefe? 
Vejo-me um pouco dessas coisas todas. Tenho de ter um pouco dessas coisas todas, 
mas vejo-me, acima de tudo, como... e isso tem sido importante para mim, que é o de 
esta escola, e o facto de ter vindo para aqui... Para já eu sou daqui. 
P.: Eu não me refiro à escola, refiro-me a ti. 
Sim, mas isso é importante porque o facto de eu ser daqui e de estar num movimento 
que foi junto do Ministério para a necessidade da criação da escola, de ter estado na 
comissão instaladora, de ter vindo para a direção, de termos de fazer uma escola 
melhor, de termos de pôr a terra a mexer, tem sido para mim um incentivo de vida. Ou 
seja, acabei por deixar as coisas que andava a fazer e dedicar-me a tempo inteiro, De 
certa forma tenho conseguido alguns sucessos na escola, em termos de funcionamento, 
em termos de resultados. Isso é que me alimenta também o espírito porque, sim senhor, 
tenho andado a trabalhar mas há resultados. Agora, quer dizer, há muita coisa que nos 
deixa fartos, cansados. Vem um governo muda tudo, depois estas coisas outra vez de 
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cortes, já não falando dos salários mas das outras coisas todas, faz com que, às vezes, 
só apetece é bater com a porta. 
P.: Tens uma ligação muito forte a esta escola.  
Sim, tenho uma grande ligação a esta escola. 
P.: Sente-la com sendo uma grande parte da tua vida? 
Um bocado. 
P.: Sentes-te como o rosto visível da escola? 
Eu e mais um conjunto de pessoas que são professores desta escola.  Fizemos isto 
tudo pela nossa gente, pela nossa terra, pela nossa escola, e essa caminhada que 
temos feito tem sido importante. Depois é também, ao fim de alguns anos, porque estas 
mudanças nunca se conseguem em meses ou num ano, o sermos reconhecidos, o 
nosso trabalho ser reconhecido. Isso dá-nos um certo prazer e orgulho. Sentamo-nos 
aqui a trabalhar mas, pelo menos, estamos a ver resultados. É isso que nos move. Se 
não fosse isso, quem é que estava aqui, de manhã à noite, a aturar tanta coisa. 
P.: Mas vês-te como o líder da escola? 
Vejo. Vejo-me como o líder da escola. Claro que me vejo como o líder da escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 48 63 Vê-se como uma gestora, como a líder da escola, como professor ainda? 
Eu tenho dúvidas sobre a líder da escola, tenho muitas dúvidas sobre a liderança 
porque as lideranças ocultas, há alguns livros que definem isso muito bem, foram muito 
alimentadas nestes dois últimos anos. Muitos grande líderes caíram agora nas eleições. 
Eu própria estou a questionar conceitos que tinha de liderança, independentemente da 
situação. Estou é a organizar novas formas de trabalho. Mais do que líder, há um 
responsável, mas a escola tem de ser mais eficaz. Não estou a falar do movimento das 
escolas eficazes, estou a falar de uma escola eficaz. Neste escola trabalha-se muito e 
devíamos ter melhores resultados, o que significa que temos de reorganizar... 
P.: Eu isso percebo, mas imagine que está a ver-se ao espelho e que o espelho lhe 
perguntava, qual antítese da Branca de Neve: quem é, enquanto diretora da escola? 
A pergunta é muito difícil. 
P.: Eu sei que é. 
Está a fazer-me essa pergunta numa fase de transição. Se me a fizesse há dois anos 
atrás eu dizia-lhe que era a líder de equipas. Se me faz a pergunta agora, a confusão é 
um bocadinho entre o que eu sou e o que os outros julgam que eu sou. 
P.: E o que é que os  outros julgam que é? 
Eu acho que os outros julgam que eu sou a líder e eu já faço uma leitura em que sei que 
para haver lideranças tem de haver liderados. Há aqui uma fase, não sei como é que lhe 
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vou dizer, como é que me vou classificar. 
P.: Está numa fase de crise identitária? 
Não propriamente, estou numa fase de crescimento e espero que seja no bom sentido 
porque, repare, estar no Conselho das Escolas e no Conselho nacional de Educação é 
um enriquecimento muito grande. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 48 64 quando me pergunta quem eu sou, neste momento sou uma organizadora de escola, 
conceito este que não existe 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 52 72 Eu agora vejo-me menos gestor e mais líder. 
P.: Continua a ver-se como professor como outras funções, como referiu pensando no 
início da sua atividade? 
Não, neste momento não me vejo assim, agora já me vejo ao contrário. Não tenho 
dificuldade em voltar a ser professor porque foi a minha primeira escolha, mas sou 
sincero gosto muito do que faço atualmente. 
P.: Também já não se vê como gestor pelo que me disse ainda agora. 
Não. Vejamos mais como influenciador, líder. Influenciador de mudança no sentido de 
podermos melhorar as nossas práticas. Melhorar, no sentido de todos melhorarmos, 
vejo-me mais por aí. Daí deixar cada vez mais de ser bombeiro e passar a ter outras 
competências. É verdade, mas há sempre qualquer coisa que faz com que eu saia 
dessa linha que eu tracei para mim. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 57 71 eu fui sempre muito senhora do meu nariz. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 57 72 A Diretora que está ali é uma pessoa que não gostava de ser outra coisa. (...) Estou 
completamente realizada.  
P.: Como Diretora? 
Eu acho que sim...  
P.: Mais do que ser professora? Já não se vê como professora?  
Agora já passou tanto tempo, já não  estou a iniciar, posso falar francamente. Eu acho 
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que isto é um bocadinho, faça uma leitura não muito à letra, mas eu acho que nasci 
para ter um papel de liderança. 
P.: De liderança. Vê-se como líder do Agrupamento? 
Vejo. Com falhas... 
P.: E que tipo de líder? 
Eu faço uma avaliação positiva. Um líder que gosta de receber sugestões, que está 
atento sempre que em qualquer documento consegue ver uma ideia que pode 
aproveitar e tenta chamar a pessoa para explanar melhor essa ideia que se apresenta, 
ainda ontem foi um caso. Há aí um rapaz novo que deve ter muita capacidade e só 
ontem me apercebi disso. Mas sou controladora, assumo. Não vejo como é que se pode 
ser líder, sem se ter um controlo, não um controlo a cem por cento, como é óbvio, mas 
é... 
P.: É no sentido de estar informada? 
De base, não é? Isso em tudo.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 59 57 Imagino que já não te vejas como um professor. Deixaste de ter componente letiva há 
muitos anos, não é? 
Tenho muita dificuldade. Eu acho que as pessoas devem dizer “É pá o, já não consegue 
ser professor”. O que eu sou, eu... 
P.: Usaste o termo liderança muitas vezes. 
Eu acho que sou... Como? 
P.: Usaste o termo liderança muitas vezes. 
Eu acho que sou, isto eu acho que sou é complicado, mas eu acho que sou um muito 
bom condutor de pessoas, sou muito empreendedorista, é o que as pessoas dizem, 
pronto, isto vale o que vale, mas tenho um grande sentido de discurso, eu tenho um 
sentido de oratória muito grande, eu quando faço aqui reuniões com as pessoas, a sala 
fica silenciada, as pessoas dizem que às vezes levam murros no fundo do estômago, eu 
consigo-os trazer aonde eu quero, , eu reconheço que tenho isso, tenho consciência 
que tenho isso. Trabalho isso e utilizo... 
P.: Em prol da escola? 
Em prol da escola. Eu por exemplo: todo o dinheiro que era suposto ser-me dado para 
eu ser formador, está todo investido na biblioteca. Houve pessoas que já fizeram 
mestrados com os livros que eu comprei para a escola, aqueles que eu via serem 
importantes. Acima de tudo, sentido de humanismo, transparência, uma enormíssima 
informalidade, capacidade de escuta às pessoas, um gosto enormíssimo, muito mesmo, 
por gerir pessoas, projetos, por chegar aqui e picar as pessoas, motivar as pessoas 
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seduz-me imenso. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 59 58 Hoje sou muito fruto de um processo também de autoconstrução e sobretudo de 
interconstrução. Hoje sou muito mais flexível, mas muito mais flexível, muito mais atento 
ao que os outros pensam. Nunca refleti muito bem porquê isso, mas poderá haver aí um 
fator que determina isso: experiência, maturidade e um oculto, que eu não sei se tem 
muito peso, que é também perceber que a respeitabilidade que eu consegui gerar e que 
é gerada dos outros para comigo, não sei se esta imagem é feliz, mas eu estou num 
determinado patamar e eu tenho facilidade de descer e portanto, não preciso de utilizar 
estratégias ou formas que anteriormente tive, mais disciplinadoras, menos dialogantes, 
para conseguir pôr as coisas onde eu entendia, enquanto gestor, com ou sem erros, 
considerava que era importante. Aí mudei. E mudei porquê? Mudei porque nós, não 
podemos esquecer, muitas das pessoas que estão ali na sala dos professores, têm 
sete, oito, nove anos desta casa e eu hoje olho para elas sem nenhum princípio de 
paternalismo, até há pessoas da mesma idade que eu. São pessoas que se 
reconhecem que cresceram comigo. Isso é, António, a verdadeira missão, não desta 
escola, mas a minha. Porque o que eu entendo da missão de sermos pedagogos, 
sermos profissionais numa profissão, sermos artistas duma arte, seja ela qual for, é a 
capacidade de correr, caminhar, andar com os outros e sobretudo olhar e perceber que 
está ali um bocadinho das nossas ideias, mas não mais do que isso e que as pessoas 
têm pernas para executar, para andar. Há uma lacuna grave. É que se me perguntares 
quando eu me olho ao espelho, como é que é? Isso tem um aspeto perverso: é que eu 
ainda não consegui treinar ninguém para a minha substituição. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 59 59 eu disse que não, ia-me embora. Embora, e chorei aqui porque eu tenho uma paixão 
por isto que ninguém imagina, eu vi construir isto. Tenho, tenho uma relação muito 
próxima com os alunos, saio do gabinete falo com eles. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Delta 60 61 Não sei se me vejo como o chefe da escola, até porque eu costumo dizer, muitas 
vezes... eu acho que qualquer professor tem condições, mas eu quando cheguei aqui 
não vinha ensinado, aprendi por mim. Fiz o INA, fiz uma formação especializada aqui na 
escola, convidei o INA para fazer aqui administração e gestão escolar e estivemos aqui 
vinte pessoas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 60 62 Mas vê-se como quê? Como um servidor público? 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\2. Atualmente como 
Diretor(a)\6. Líder 

Não, nada disso. 
P.: Não me chegou a dizer se se vê como o chefe da escola. 
Não, não me vejo como o chefe da escola. Vejo-me, se calhar, como um líder na escola, 
não naquele aspeto de patrão. Vejo-me um lide no bom sentido, um camarada, um 
colega, um companheiro, que pensa na escola como um espaço para mim e para os 
outros, criando melhores condições físicas, pedagógicas, científicas e por aí fora. Tenho 
muito orgulho em ter um aluno no Japão porque foi às olimpíadas da Física e foi 
selecionado, fico muito satisfeito em ter alunos nos campeonatos europeus de 
badmington na Hungria. Isto é bom para a escola. Para mim, isto é a escola, vejo-a 
representada na Europa e no Mundo e isso dá-nos algum orgulho. Isto não se deve ao 
diretor, ao presidente do conselho executivo ou ao presidente do conselho diretivo. É 
mentira, a escola é feita de um conjunto de pessoas que trabalham, é óbvio que por 
dinâmica da direção da escola, mas por aqui abaixo existe uma hierarquia que, como 
costumo dizer na brincadeira, comanda a vida. 
P.: Mas isso significa que se vê como o provocador do potencial das pessoas? 
Isso vejo, vejo mesmo. Eu costumo dizer que no ensino ou há alguém que vai à frente e 
abana ou se não se abana isto não anda. 
P.:: Tem alguma preocupação em abanar a escola. Costuma acordar com essa ideia na 
sua cabeça? 
Sim, é verdade, a gente tem aqui imensa coisa para fazer e para programar, nós 
chegamos a abril, maio, junho e já temos tudo programado para o ano seguinte, mas eu 
às vezes acordo de manhã e penso “No que é que eu hoje vou abanar a escola?” 
Abanar... a gente abana a escola eu muitas coisa. Eu sou agnóstico e gosto de dizer 
isto para não pensarem que tenho alguma relação com a disciplina de Educação Moral 
e Religiosa Católicas, mas somos a escola do país com mais alunos nesta disciplina, 
temos vinte e três turmas de prosseguimento de estudos. Eu não me meti em anda, é 
um grupo que naquilo em que se mete, faz. Todos os anos temos uma caminhada, tipo 
peregrinação a Fátima, já vai na vigésima terceira, eu também vou, não a pé  mas a dar 
o apoio logístico necessário. Eu costumo dizer que eles não ensinam o Pai Nosso e a 
Avé Maria, eles ensinam é os valores, tanto assim que há muitos alunos que lá vão e 
são de religiões contrárias. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 

Delta 19 95 Eu vejo-me neste momento como um elemento essencial para a escola porque, talvez, 
estive aqui demasiado tempo agarrado ao poder.  
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sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\0. Há mas 
não sei qual 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\0. Há mas 
não sei qual 

Delta 19 96 Sente-se uma espécie de líder carismático? 
Não, eu sinto-me mais como no sentido de quase ser a única possibilidade para a 
escola. E isso é mau. Talvez por culpa minha também, porque como estava a dizer, 
quando fiz a minha candidatura devia ter tido a coragem de agarrar numa pessoa que 
pudesse assegurar a continuidade, porque os que cá estão provavelmente sairão 
quando eu sair, pois não vejo que tenham intenção de se candidatarem a Diretor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\0. Há mas 
não sei qual 

Delta 19 97 o que é que eu penso de mim…não tenho uma opinião formada. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\0. Há mas 
não sei qual 

Delta 19 98 sente-se como representante da administração? 
Sinto, enquanto estou nesse papel tenho que o assumir. Mal de um presidente que não 
assuma esse papel, não é? Quer queiramos quer não, representar a administração 
neste sentido, fazer cumprir aquilo que de vem de cima. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\0. Há mas 
não sei qual 

Delta 24 86 Sobre o Conselho das Escolas, há alguns colegas que dizem: “Tu como estás mais 
perto do poder devias dizer isto, aquilo e o outro.” Isso depois acaba por me deixar a 
pensar e eu não sei se estou mais perto do poder. Eu reúno com o poder, represento-
os, mas... 
P.: Mas vê-se de outra forma? 
Vejo e às vezes as pessoas dizem-me: “Tu vais ao Conselho das Escolas e como não 
marcas a tua posição, estás completamente casada com a equipa ministerial” e isto já 
me tem causado alguns problema internos, relativamente àquilo que eu defendo 
pessoalmente. 
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P.: Mas não sabe ainda muito bem definir que modificação essa proximidade está a 
causar em si, mas sente-a. É isso? 
É, não sei ainda defini-la mas sinto que há, mas gostava de saber porque isso tem 
também a ver com a minha postura no Conselho das Escolas porque, assim, como eu 
acho que ser professora é uma missão, ir ao Conselho das Escolas também deveria ser 
uma missão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\10. Mais 
conhecimento 

Delta 49 73 Vejo-me no sentido de que posso até desenvolver melhor o meu trabalho, isso sim. 
Essa proximidade, aí claramente. Eu não tive muita experiência com os anteriores 
ministérios por ser aí bastante noviço. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\2. Mais 
responsabilidade 

Delta 03 96 Eu pessoalmente, não sou vaidosa, e portanto não vejo que isso [o meu ego] tenha 
aumentado, nem noto que os meus colegas vejam isto. Agora o que isso me criou foi, 
por exemplo, o corpo docente como sabe que eu sou do Conselho das Escolas, como 
hei de dizer... (...) acham que eu devo dar mais respostas 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\2. Mais 
responsabilidade 

Delta 06 85 Sente mais responsabilidade? 
Sim, no sentido de estar a representar outros colegas e de ter de lhes ter e fazer chegar 
o que lá e passa.  Também sinto o ter de contribuir para a adoção de políticas que 
interessem a todos e à Educação.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\2. Mais 

Delta 27 77 Neste momento vejo-me da mesma forma, mas com receio de não ter de fazer a cara 
do Ministério da Educação. Tenho um certo receio, aliás disse-lhe que não sou eu no 
Conselho das Escolas. Já depreendeu que não sou eu. Se fosse eu, eu dizia o que me 
vai na alma. 
P.: Mas vê-se exatamente da mesma forma que me referiu há pouco ou vê-se como 
alguém que pode ter uma certa capacidade de intervenção política? 
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responsabilidade Não, não me vejo nessa situação. Vejo-me mais como um ator da escola, se calhar com 
mais responsabilidades, claro. 
P.: Não se vê como um membro que tem a capacidade de intervenção no sentido de 
poder modificar as políticas públicas. 
Não, isso não, sem pensar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\2. Mais 
responsabilidade 

Delta 44 71 Eu sinto que estou a ser cada vez mais responsabilizado, que me estão a espremer até 
ao tutano. Eu trabalho bem mais agora do que trabalhava há dez anos, de longe. 
P.: E sente essa responsabilidade, esse peso? 
E sinto que eu sou o responsável, principalmente pelo que acontece de mal. É fruto dos 
tempos de hoje. Anteontem mandei uma notícia com os nossos resultados e fui eu 
próprio que telefonei para o jornal local “Ponham-me essa notícia, que é algo que a 
comunidade se deve orgulhar, que são os nossos resultados, que envolvem no 1º ciclo 
trezentos alunos e no 2º ciclo outros trezentos. São seiscentos alunos, uma parte 
significativa do nosso território educativo está aqui envolvido e isto é que é importante e 
não um problema disciplinar que acontece com um aluno. São os resultados de 
seiscentos jovens, que são muito bons a nível nacional. Ponham-me isso no jornal”. E, 
por acaso, o apelo surtiu efeito porque puseram-me logo a notícia na segunda página. 
Portanto, o que eu sinto, é que isto vive-se do show off, da imagem, e muito pouco, 
daqueles tempos, não é para saudosismo, mas em que nós tínhamos tempo para 
pensar, tínhamos tempo para refletir, tínhamos tempo para fruir na vida, mais do que 
hoje em hoje somos arrastados pelos acontecimentos. 
P.: E que influência isso tem em si, na forma como se vê? 
Eu sinto-me um bocadinho como aquele fulano que tinha sido castigado a arrastar a 
pedra até lá acima e depois torna a vir outra vez para baixo. Há muitas coisas que nós 
não controlamos e que somos uma pedra na engrenagem para muitas coisas fúteis. A 
máquina tritura quase todos e há pouco espaço para a escola construir espaços de 
autonomia, contrariamente ao que dizem, porque não é fácil construir essa autonomia. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\2. Mais 
responsabilidade 

Delta 44 72 sinto-me um Diretor à espera de ser degolado pelo poder político. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\2. Mais 
responsabilidade 

Delta 50 71 Evidentemente que eu, aquilo que eu reconheço, que eu vejo, é que o facto de eu estar 
no Conselho das Escolas e, portanto, ter um acesso mais direto aos órgãos da, da 
administração, faz com que os outros vejam em mim uma pessoa com mais poder ou 
com mais conhecimento também. 
P.: Portanto há um aumento de responsabilidade? 
Aumento de responsabilidade. E isso também é associado ao facto de eu já estar há 
bastantes anos na gestão e ser, como está a ver, uma pessoa que parece ter muitas 
convicções e, portanto, falo com muitas certezas das coisas, que procuro informar-me. 
E tem outra coisa, procuro partilhar o que eu sei com os outros, muitas vezes isso não é 
bem visto, que é as pessoas pensam que “Está-se a armar. tem a mania que sabe 
muito”, mas eu não me importo com isso. Portanto, é assim, eu da mesma forma que 
recebo dos outros também gosto de dar, e dou o que tenho e o que sei, dou a minha 
opinião. E depois cada qual faz o que quiser com aquela informação, o que entender. 
De alguma forma, também o facto de o meu Agrupamento ser bem visto no exterior e as 
pessoas, lá está, associam ao rosto, embora não seja correto, porque o Agrupamento é 
como é porque os profissionais que estão cá trabalham bem e são, as pessoas, gostam.  
P.: Portanto, assume-se como uma facilitadora? 
É basicamente é isso, não sei se sou se não, mas é isso que eu gostava de ser. Sou 
uma pessoa que estou aqui para facilitar o trabalho das pessoas que estão no terreno a 
trabalhar, criar condições, desbloquear situações, é isso que eu faço. E eu, muitas 
vezes, consigo para este agrupamento muitas coisas, não porque eu tenha muitos 
poderes, porque não tenho esse poder, porque eu muitas vezes entrei em conflito direto 
com a ministra da Educação, inclusivamente pronto, ela às vezes até era um bocadinho, 
até agressiva a falar. Portanto, não tinha nenhum acesso privilegiado ao poder, nesse 
aspeto, digamos que não era uma pessoa que lhe ligava para o gabinete, mas aquilo 
que eu faço, quando eu tenho uma coisa que eu preciso aqui para o agrupamento, eu 
não largo. Muita gente acha que nós temos muitas coisas, porque estou próxima do 
poder, mas não tem a ver com isso. Quer dizer, se perguntar à ministra da educação, 
como é, quem é a Delta 50 ela ela conhece, ela não vai dizer, certamente, que era uma 
pessoa ou que que era uma pessoa que dizia ámen, não. Aliás entrámos em conflito 
várias vezes, e com o secretário de estado ainda mais, claro. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 

Delta 53 54 Vejo-me como uma pessoa com responsabilidades acrescidas que, naturalmente, tem 
de prestar contas localmente, à autarquia. Eu tenho um bom relacionamento pessoal 
com o presidente da Câmara, apesar de sermos de quadrantes diferentes, mas tenho 
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ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\2. Mais 
responsabilidade 

um bom relacionamento pessoal e institucional. Se a Câmara também assumiu 
responsabilidade acrescida na área da Educação, eu considero que devo prestar contas 
à autarquia. Considero que há uma medida importantíssima de ser tomada para que 
essas contas pudessem ser prestada também às outras instituições locais. Acho que, no 
mínimo é infeliz, que o diretor de uma escola não tenha assento no Conselho Municipal 
de Educação. É algo para mim impensável, que já foi dita à senhora ministra, e que as 
escolas estão a ultrapassar de uma forma indireta, como aqui no Agrupamento. Repare 
que eu estou no Conselho Municipal de Educação porque sou representante dos 
professores do secundário, apear de ser questionado lá enquanto diretor, ou seja, acaba 
por ser essa a minha função lá. Como é que se quer que o diretor preste contas à 
comunidade e ele não ter assento, enquanto tal, no Conselho Municipal de Educação? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\3. Maior 
utilidade 

Delta 09 130 Eu acho que a oportunidade de poder falar diretamente com a tutela, com quem é 
responsável por aquilo que a gente faz nas escolas, dá-nos algum orgulho, sentimo-nos 
importantes, sentimos que a nossa palavra pode servir para alguma coisa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\3. Maior 
utilidade 

Delta 09 131 Sente-se mais útil atualmente? 
Sinto mais útil, sim.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\4. Maior 
acesso ao poder 

Delta 10 100 Pensando na sua participação no Conselho das Escolas e na maior proximidade com o 
poder político, do qual é um consultor, que impacto é que isso tem na sua identidade. 
Passou a ver-se de maneira diferente? 
Claro. Às vezes questiono-me se não corrompido. 
P.: Mas sente-se um líder especial? 
Sinto. Sinto e vou-lhe dizer porquê. Eu tive aqui no dia 9 de julho o encerramento das 
comemorações dos 25 anos e tive aqui dois ministros. Quando estava sentado à mesa 
com eles, eu questionava-me se não fosse elemento do Conselho das Escolas eu 
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estaria ali. Estou convencido que não. Isto por um lado, por outro, se a gente acede com 
maior facilidade ao poder, isso não é uma coisa que passe despercebida nas nossas 
vidas e que  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\5. Mais 
pensamento estratégico 

Delta 11 98 Sou muito mais estratega hoje. O que eu sinto hoje é a pensar a escola de forma 
estratégica, tendo em conta tudo o que está hoje em causa na escola. O Conselho das 
Escolas não entra propriamente de uma forma muito importante aqui, mas o facto de ter 
contacto mais de perto com a equipa ministerial foi bom e ajudou a consolidar essa 
visão mais geral da própria escola. (...) Mais orgânica, exatamente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\5. Mais 
pensamento estratégico 

Delta 11 99 pensando em tudo eu acho que posso dizer que penso que sou um gestor mais sensível 
à estratégia. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\5. Mais 
pensamento estratégico 

Delta 11 100 Posso inferir que se acha um gestor com pensamento estratégico? 
Sim, isso não há nenhuma dúvida. Sei o que quero, o que a escola deve ser, não sei é 
se a realidade vai deixar que isso aconteça, mas eu sei bem o que é preciso fazer para 
ter uma escola de qualidade 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\5. Mais 
pensamento estratégico 

Delta 59 60 esta proximidade com o poder político, modificou em algo a forma de tu te veres? 
Bastante. 
P.: Como é que tu, como é que tu te passaste a ver? 
Passei a ver-me de duas formas: no sentido ético, a querer continuar a ser como eu 
julgava que era importante que fosse. Que era ter frontalidade, ter... É só um minuto. 
P.: Eu paro, já está. 
(interrupção. Alguém entra na sala para falar com o Diretor) 
Comecei a ver, a indispensabilidade de continuar acreditando em princípios e ser 
defensor dos mesmos, reconhecendo que perdi alguma coisa com isso. De facto, em 
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alguns destes cenários e na proximidade com, eu estou envolvido em algumas coisas 
porque tenho contrato de autonomia, perdeu-se alguma coisa, porque as pessoas não 
gostavam que as pessoas dissessem não a determinadas coisas, pronto. Tinha que ser 
o nin ou tinha que ser o ámen; muitas vezes o ámen era muito bem recebido. Por outro 
lado, eu tenho dito em vários sítios e disse também no Conselho das Escolas, sinto-me 
extremamente gratificado pelo facto de ter cruzado com esta experiência porque 
permitiu-me ver duas coisas: o sistema tem sempre subsistemas e por muito que nós 
nos esforcemos e nos organizemos, há sempre uma barreira que limita, e diria que até 
impossibilita que certas intenções, certas propostas possam avançar. Por outro lado, o 
sistema tem sempre mecanismos de trazer, de fora para dentro, aquilo que se quer que 
venha a ser, de alguma maneira, definido. 
P.: E que impacto é que isso teve na forma como te vês? Ah passaste a ver-te de que 
maneira? 
Não consigo ser hipócrita, fechei-me mais. Aliás há momentos em que eu deixo de ir ao 
Conselho das Escolas e quando volto digo porque é que deixo. Por outro lado, isto 
também alimentou um certo tipo de clientelismo, que é algumas pessoas gostarem de 
andar nestas franjas dos bastidores para alimentar determinadas coisas. E esta menor 
transparência, a mim magoou-me muito, melindrou-me, porque eu acho que não pode 
ser assim. 
P.: Mas sentes uma maior responsabilidade na tua ação? 
Eu...eu... 
P.: Sentes um certo desencanto? 
Senti momentos de grande desencanto, quase de desistência. Eu por duas vezes estive 
para pedir a demissão. Só não pedi porque gostava imenso, como gosto do trabalho 
que estou a fazer no Conselho Científico. Eu estou lá por inerência e saindo do 
Conselho das Escolas deixava de poder estar no Conselho Científico da Avaliação dos 
professores. Há uma coisa que me custou um bocadinho: foi eu vir a saber que dentro 
do próprio Conselho das Escolas, tutela convidou algumas pessoas que constituíram um 
tipo de um task force, que trabalhavam em paralelo. Isso a mim custou-me muit, e 
algumas pessoas que eu sei que eram desse grupo, frontalmente disse-lhe isso. É a 
mesma coisa que nós estarmos aqui a conversar uma coisa e eu de antemão saber que 
depois a levo daqui para um sítio onde o poder de decisão é maior. Esta situação, que 
nem toda a gente a percecionou, mas que eu percecionei e tive conhecimento muito 
objetivo dela, demonstrou-me a inocuidade de algumas questões de plenário e 
demonstrou-me também o sentido estratégico oculto, como certas políticas tinham que 
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fazer-se caminhar. 
P.: Ok, ok. Percebo. 
Hoje tenho a perceção de que a atual tutela até convida ou convidará pessoas, tem uma 
capacidade de ação, mas é flexível na audição, regista as coisas e não quer que elas 
caminhem para determinado sentido. Eu sinto-me mais responsável, já recuperei o 
sentido de querer intervir, mas naquela altura senti alguma perversidade nestes 
contactos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\6. Maior 
auto-estima 

Delta 16 104 Conselho das Escolas e, como tal, ser conselheiro do Ministério da Educação, teve 
impacto na sua identidade profissional? 
Eu acho que tem. Embora eu possa achar que faço bem ou mal o meu papel, eu acho 
que as pessoas que dão um certo reconhecimento, dos meus pares, das pessoas que 
sabem que eu lá estou. Elas vêm perguntar e ouvir, querem saber e manifestar a sua 
opinião. Eu isso dá-me um certo orgulho, de certa forma. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\6. Maior 
auto-estima 

Delta 23 98 O facto de estar no Conselho das Escolas e, portanto, de ter tido e continuar a ter uma 
proximidade muito maior com o poder político, trouxe alguma modificação na forma 
como se vê, enquanto Diretor? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\6. Maior 
auto-estima 

Delta 23 99 A mim, pessoalmente, não me trouxe (...), agora também digo, obviamente, que 
ninguém fica indiferente à presença de um alto responsável do Estado. E senti-lo a 
trabalhar ao pé de nós. (...) A responsabilidade aumenta sempre muito mais, não é? 
Porque nós podemos ser confrontados com as nossas posições, no imediato e, 
portanto, temos que as ter. Mas também não é mentira nenhuma que podermos dizer 
aquilo que pensamos diretamente a quem decide, e quem decide ao mais alto nível, nos 
aumenta a nossa autoestima. Alto lá, eu posso dizer, é um valor acrescentado que eu 
adquiri, não é? Tenho essa oportunidade ninguém me a tira, nunca ninguém me a tirou, 
eu posso pedir a palavra e dizer aqui del’ rei ou, ou  aqui não d’el rei.(...) Tenho esse 
poder, digamos que é o poder de poder dizer diretamente às pessoas aquilo que nós 
pensamos e aquilo que entendemos sobre as coisas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 36 58 Esta proximidade com o poder político, deu-lhe alguma outra forma de se ver na função, 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\7. Mais 
reconhecimento 

como Diretor de uma escola? 
De alguma forma sim. 
P.: Mudou o seu sentir? 
Sobretudo permitiu uma coisa que anteriormente não tínhamos, permitiu que 
sentíssemos algum reconhecimento por parte da tutela da função que temos. Permitiu 
também por outro lado, chegarmos mais próximo e com mais facilidade, porque a 
anterior ministra tinha a capacidade objetiva de, sem problemas, de quem lhe pedisse 
uma reunião, só no limite é que ela não daria. Sendo do Conselho das Escolas ou não, 
daquilo que eu julgo saber, tinha essa disponibilidade. O que significava que as pessoas 
também, os meus colegas também se sentiam com muito mais intervenção sobre os 
diversos domínios. O simples facto de podermos expor ideias, sejam elas aceites ou 
não, e muitas vezes não foram, mas o simples facto de podermos expor ideias fazia 
com que nós sentíssemos que chegamos lá. Isto ao contrário de tempos anteriores, 
onde falar com o secretário de estado era assim uma aventura, onde as marcações 
eram muito difíceis e a disponibilidade também. A anterior ministra teve uma forma de 
estar razoavelmente diferente, o aparecer nas escolas, o estar nas escolas, sejam elas 
quais forem, e falar com os professores, permitiu um grau de proximidade diferente. 
Penso que por aí ela procurou valorizar e cada um de nós sentiu alguma valoração por 
isso. Infelizmente, perdeu-a na outra área e foi pena. Mas acho que aí esteve bem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\8. Mais 
segurança 

Delta 06 86 [Com a participação no Conselho das Escolas] há um crescimento em termos 
profissionais por esta relação mais próxima com o poder. Ficamos a perceber muito 
mais os meandros das coisas, como é que elas se constroem, o que está na base das 
decisões políticas. Percebe-se muito mais o que subjaz a cada documento, a cada 
decreto-lei. Há uma mais-valia profissional, sem dúvida. (...) A forma como me vejo é a 
mesma, o que me dá é outra segurança. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\8. Mais 
segurança 

Delta 26 54 O maior contacto com o poder político, um contacto mais próximo, que impacto teve na 
forma como se vê enquanto Diretor de uma escola, na sua identidade? 
Deu-me mais confiança. 
P.: Mas vê-se de outra forma, sentiu uma maior importância dessa função? 
Não. Aumentou os meus níveis de confiança pelo conhecimento da estratégia, do que 
está, no fundo, por detrás de uma decisão política, ou seja, eu passo a perceber, 
quando sai um despacho, qual é o sentido daquele despacho e passo a perceber que 
ele é coerente com a estratégia política do próprio governo. 
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P.: E esse contacto aumentou também que o seu nível de responsabilidade? 
Aumentou. Curiosamente tive algum receio mas ganhei a minha autoconfiança e 
facilidade em decidir, foi sobretudo isso. Se calhar também faço a reflexão mais rápida 
porque reconheço a estratégia mais rapidamente, uma coisa em que eu tinha 
dificuldade. 
P.: Ficou mais desperto para a estratégia da ação política? 
Sim, fiquei mais interessado nas questões estratégicas. Isso permite-me fazer o vaivém 
entre o espectador e o palco e às vezes sinto-me espectador da minha própria atuação; 
outras vezes sinto-me o próprio palco. 
P.: Então, o seu nível de reflexão aumentou? 
Sim, muito mesmo. O contacto com outras pessoas abriu-me para novas realidades 
porque tenho contacto com muita gente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\8. Mais 
segurança 

Delta 50 72 Deu-me mais segurança. E porquê? Porque eu, digamos que, mais cedo sei o que se 
vai passar, mais cedo tenho noção, tenho um entendimento claro daquilo que está por 
trás das medidas que se tomam. Portanto, deu-me mais segurança no meu papel, mas 
deu-me mais responsabilidade também. Portanto, eu sinto-me responsável por 
transmitir isso aos meus companheiros que estão comigo neste grupo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.01 Ser no 
ofício-função\3. Modificações 
sentidas com a participação no 
Conselho das Escolas\9. 
Representante da tutela 

Delta 38 60 É um papel complicado. 
P.: Porquê e em quê? 
Em primeiro lugar porque está no meio de fogo cruzado enquanto os ânimos não 
serenarem. Estou convencido que os ânimos só vão serenar quando a equipa 
ministerial for embora, esperemos que seja dentro de dois meses, e o governo não 
alterar as políticas educativas. Se não houve isso vamos continuar entre dois fogos; por 
um lado a tutela, ao arrepio da esmagadora maioria dos professores, a tentar impor 
medidas e os professores a rejeitarem. Neste momento estamos numa acalmia 
aparente, na última reunião houve um colega meu que disse isso mesmo à ministra, não 
pensasse ela que as escolas estão calmas, porque o pessoal está à espera do dia 27 de 
setembro. 
P.: Pensando em tudo o que já me referiu e, também, no facto de ter uma maior 
proximidade com o poder político, como é que se vê atualmente enquanto Diretor de 
uma Escola? Esta proximidade provocou alguma alteração no modo como se vê? 
Não. Eu vejo-me como... o Diretor, ao fim e ao cabo, neste momento é mais isso, é 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1206 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

quase um agente. 
P.: Agente de quê? 
Agente político. Acaba por ser porque, efetivamente, ainda não percebi porque é que 
tendo sido eleitos pelo Conselho Geral é preciso haver uma homologação pelo Diretor 
Regional. Inclusivamente, o Diretor Regional pode cessar a comissão de serviço e o 
facto de ser uma comissão de serviço é outra razão política. 
P.: Portanto, vê-se como um agente político? 
Sim, sou nomeado em comissão de serviço. A comissão de serviço tem essa conotação 
e o processo de eleição não deveria ter. Em termos de responsabilização, ela é pessoal, 
o que num Conselho Executivo eu ainda poderia alijar através de uma ata ou de uma 
declaração de voto e, atualmente eu já não posso fazer isso. Ou cumpro ou não cumpro 
e, não cumprindo caio debaixo da alçada legal. Portanto, acho que neste momento o 
espartilho apertou um bocadinho. Somos uma espécie de comissários da tutela, somos 
mais do que nunca os representante da tutela na Escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Auto-confiança 

Delta 29 91 Exatamente, eu acredito. Eu estou muito dentro das positividades e daí eu te dizer que 
eu não me desgasto com as coisas que me fazem mal, com as coisas que não me 
interessam. Nem em termos pessoais, nem em termos organizacionais. Isso não me 
interessa. Essa guerras de alecrim e manjerona do diz que disse... Isso a mim não me 
interessa. Nem entro nelas, centro as minhas energias naquilo que é realmente 
importante na organização. E portanto, a minha autoestima vem daí. Eu sou uma 
pessoa com muita energia e muita força e se calhar reside aí este meu constructo.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Auto-confiança 

Delta 31 83 se não gostarmos de nós próprios não somos líderes, penso eu, porque senão não 
temos capacidade de liderar uma equipa, um grupo de professores, de alunos e de pais 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Auto-exigente 

Delta 29 92 Eu sou muito exigente comigo, muito exigente, mesmo. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Auto-exigente 

Delta 29 93 Sou muito crítica em relação a mim; eu critico-me muito. Não é tanto ao nível do 
trabalho desenvolvido, mas aí é a critica de construir para melhor, mas é 
fundamentalmente a autocrítica em algo que eu tenha... É assim, eu tenho de me 
controlar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Auto-exigente 

Delta 29 94 fui também pensando que as coisas não podem ser assim como nós pensamos. Ou 
seja, eu tenho de me controlar internamente e de relevar, fundamentalmente, aquilo que 
é importante. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Auto-satisfação 

Delta 18 88 ao levantar-me nunca disse: “Que chatice, vou ter que trabalhar.” Todos os dias ao 
levantar dizia; “Que bom vou para a escola.” Portanto, sinto-me uma pessoa privilegiada 
porque, de facto, sabia que vinha para o meio de amigos, que vinha trabalhar e ainda 
por cima pagavam-me e vinha fazer uma coisa que gostava imenso. Portanto tinha que 
estar bem e andar feliz. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Auto-satisfação 

Delta 22 81 Acho que sou um Diretor que se sente bem no seu cargo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Calma 

Delta 16 105 Eu (...) gosto de fazer as coisas com calma. Gosto de ler, de me sentar e de fazer as 
coisas com calma. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 31 84 sou uma pessoa muito mais calma. São as pessoas que me dizem e eu própria sinto. 
P.: Adquiriu uma certa tranquilidade, fruto de quê? Da experiência? 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Calma 

Da experiência, exatamente. Eu sou carneiro de signo e sou muito efusiva, muito 
nervosa, mas já consigo, de facto, gerir as coisa de outra maneira. A experiência, de 
facto, dá-nos estas coisas boas e, portanto, vejo-me como uma pessoa com mais 
maturidade, com mais experiência, com uma visão mais abrangente do que é a 
Educação. Vejo-me, fundamentalmente, com uma coisa que eu acho que consegui ao 
longo dos anos, que é uma capacidade de gerir conflitos que eu não tive. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Criatividade e ambição 

Delta 07 112 no exercício das minhas funções, lá está, tenho muitos objetivos, sou muito criativa, 
muito ambiciosa, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Decisão 

Delta 02 132 [os professores] veem-me como alguém que não se demite de mandar e de decidir, 
mais de decidir e, portanto, isto implica mandar, não é? Mas, quer dizer, veem-me como 
uma pessoa que não alisa responsabilidades para outros, que quando tem que decidir 
decide, mas também sabem que faço sempre isto num processo muito de negociação 
muito próxima.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Desapego 

Delta 24 87 Tive algumas conversas com o subdiretor em que lhe cheguei a sugerir que ele se 
candidatasse e depois eu seria alguma coisa na direção porque eu também não tenho 
esse apego ao poder. 
P.: Vê isto como uma missão pessoal? 
Sim, como uma missão. Se eu tiver que sair, pego na carteirinha e saio, deixo as coisas 
entregues, mas ele disse-me que não o faria porque o Agrupamento tinha a minha cara. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\É necessário ter queda 
para isto 

Delta 17 97 a pessoa tem que ter uma certa queda para isto. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 12 85 eu ser muito voluntarioso e disponível 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Empenhamento total 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Empenhamento total 

Delta 14 111 se eu quero os melhores tenho de trabalhar ao sábado e ao domingo, os privados fazem 
isso, não tenho de ter complexos com isso, apesar de ter tido queixas por ter 
selecionado pessoas ao domingo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Empenhamento total 

Delta 24 88 Eu acho que me dou demasiado ao que faço, ponho demasiado em mim no que faço, 
mas eu também não sei estar de outra forma. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Empenhamento total 

Delta 40 44 Eu sou uma pessoa muito ativa, que pensa e age, não pensa só, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Empenhamento total 

Delta 44 73 quando acordo... é a descer, mas quando acordo, é a maioria das vezes, nitidamente, 
quando acordo com vontade de descer aquelas escadas a correr para vir para a 
garagem buscar o carro, é bom sinal e sinto que há tanta coisa aqui para fazer que isso, 
em vez de me desanimar, me dá forças para continuar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 48 65 O facto de eu ser uma pessoa inquieta faz com que tente inovar muito; às vezes 
conseguimos muito bem, outras vezes nem tanto. 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Empenhamento total 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Gosto da reflexão e da 
ação coletiva 

Delta 16 106 é não ser muito diretiva. Eu acho que as pessoas gostam de chicote e eu não sou 
assim, não visto esse fato. Mas já vi que tenho outras valências que superam essas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Gosto da reflexão e da 
ação coletiva 

Delta 16 107 Eu acho que gosto de ouvir bons conselhos, gosto de pessoas que querem trabalhar 
comigo, não tenho qualquer problema em aceitar uma boa ideia que não parta de mim. 
Não me vejo nada o líder sozinho aqui. Eu não me importo nada de dar o rosto pela 
coisas mas não gosto nada de ser eu sozinha a construir as coisas. Gosto muito de 
discutir. Preciso muito da parte da discussão para refletir, até para me ouvir a mim 
própria. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Maior estrutura 

Delta 04 63 sempre fui fiel a mim mesmo e as características que hoje tenho, sempre as tive. É claro 
que hoje, com um saber e uma experiência acumulada que me dão um certo descanso, 
entre aspas, uma certa à vontade para desempenhar o meu cargo. Mas as 
características que tinha antes mantenho-as, mas mais alicerçadas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Ouvir e ser sincero 

Delta 17 98 a pessoa deve saber ouvir. Deve ter a preocupação, se não concorda, de dizer que não, 
seja quem for que está a falar.  Daquilo que conhecemos da casa, deve dizer-se logo 
não, que não tem fundamento aquilo que se está a apresentar; deve haver coragem 
para dizer na hora. Mas, acima de tudo, saber ouvir. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 22 82 Procuro ouvir os outros, saber a sua opinião e isso ajuda a ter uma liderança 
democrática. Por exemplo, em termos da nomeação, a lei diz que os coordenadores dos 
departamentos são nomeados pelo diretor, mas não esclarece, nem determina, como é 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Ouvir e ser sincero 

que se chega ao nome. Só diz que sou eu que assino e despacho de nomeação e fui eu 
que os assinei todos. Como é que eu cheguei ao nome? Foram os departamentos que 
me deram esses nomes, por eleição. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Ouvir e ser sincero 

Delta 22 83 eu disse-lhes que eu trabalharia com qualquer nome que me propusessem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Ouvir e ser sincero 

Delta 59 61 Quando me olho ao espelho é ser isto: é ter que ser-se natural. Eu sou um homem 
como outro qualquer, sou um pai de família, sou um cidadão como outro qualquer, e 
portanto, não é uma questão de eu querer plasticamente desmistificar isso, eu quero é, 
pela rotina, pelas práticas, pela naturalidade, não induzir as pessoas. Esta naturalidade, 
eu acho que é muito importante fazer das coisas complexas, coisas simples, e das 
coisas tão simples, ainda mais simples. Estes princípios quando se tem que trabalhar 
com a complexidade da matriz humana, da sensibilidade humana, das hierarquias que 
existem, das competências que cada um tem que ter, se nós conseguirmos trabalhar 
muito nesta lógica, as coisas fluem melhor, mas não significa que isto se possa adaptar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Proximidade 

Delta 04 64 não me vejo fechado no gabinete, longe de tudo, a emanar diretrizes e normas do 
género “O senhor Diretor disse isto e aquilo”. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Ser pioneiro 

Delta 30 76 eles [os professores], às vezes, dizem: “Pois, nesta escola andamos sempre à frente. 
Nas outras escolas ainda ninguém está a falar e aqui já as coisas estão a andar.” 
P.: Isso significa que há uma alteração na forma como é visto pelos outros, neste 
momento? 
Exatamente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 04 65 não é necessário puxar os galões. 
Não, nem isso faz parte da minha maneira de ser. 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Simplicidade 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Simplicidade 

Delta 29 95 Eu não procuro aqui protagonismos em termos pessoais ou de seguir carreiras políticas. 
Não. Nem ser reconhecida por isso, estás a perceber? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Solidariedade 

Delta 13 137 Depois sou muito solidário e, às vezes, também me traz amargos de boca, sou muito 
solidário para com os meus pares, colegas meus doutras escolas e sou muito solidário 
com toda a gente que está nesta escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Verdade 

Delta 16 108 há uma guerra em que eu nunca me meto, mas não me meto para evitar o desagrado 
das pessoas, é sobretudo porque não acredito nela. Essa é outra das minhas 
características: eu quando não acredito numa coisa, não a sei defender 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\1. Em relação a si 
próprio\Viver o presente 

Delta 04 66 como para mim a vida está sempre em sentido decrescente, não estrago os momentos 
presentes antecipando o futuro, só o antecipo quando me dá prazer 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 01 96 Aquela porta está sempre aberta, é o que eles dizem, apesar de nem sempre eles virem 
aqui, mas sabem, aqueles que me conhecem mais a fundo, e são a grande parte, 
sabem que eu estou sempre disponível 
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trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Abertura e 
disponibilidade 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Antecipar e gerir 
conflitos 

Delta 04 67 antever determinadas situações, de antecipar determinadas reações e de as controlar 
para evitar que cheguem a determinado ponto de conflito. Nós professores conseguimos 
perceber isso. A gestão de conflitos é fundamental numa escola.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Antes de decidir 
pensar nas pessoas 

Delta 18 89 neste cargo, em qualquer outro cargo, acho que temos que atender às pessoas, e ver 
quem está à nossa frente. E perante essas pessoas, a gente fazer com que elas que se 
sintam bem. Por exemplo, sempre que fazia a distribuição de serviço, estava a pensar 
nas pessoas e aborrecia-me imenso estar a fazer, às vezes, para aqueles que vinham 
depois e não sabia quem eram. Isso custava-me imenso. Para os que eu conhecia, eu 
tentava ajustar o tipo de turmas, o tipo de trabalho, a cada um. Porque eu acho só 
poderemos ir buscar, tirar o máximo dessas pessoas, se elas se encaixarem bem 
naquilo, se percebam. Quando, às vezes, ia dar um cargo novo, chamava a pessoa, 
explicava-lhe: “Olha, é isto e isto que se pretende. Tu achas que consegues? Isto 
parecendo que não, era um desafio porque, imediatamente, a pessoa ficava já 
entrosada com aquilo.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Calma e 
flexibilidade 

Delta 01 97 duma maneira geral as pessoas acham que sou bom demais para estar a desempenhar 
estas funções. Bom demais na maneira de estar e na maneira de ser, portanto, sou 
muito brando. (...) Mas, pronto, não é agora aos 57 anos que mudo o meu feitio, a minha 
maneira de estar.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 

Delta 01 98 as pessoas também acham que isto é feito com alguma calma e que, pronto, não há 
aqui aquela pressão e aquela força de ser o Diretor e ter que ser assim. 
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com os outros\Calma e 
flexibilidade 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Calma, dentro do 
possível 

Delta 17 99 se for preciso berrar, também berro, embora eu partilhe da opinião que um indivíduo 
quando berra é sinal que não tem razão, aí é que tem tendência para falar mais alto 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Comunicar e estar 
próximo 

Delta 04 68 Eu gosto de comunicar, gosto de falar, gosto de estar muito próximo das pessoas, gosto 
de sentir o que elas sentem e gosto de corresponder ao que elas esperam de mim. 
Gosto de saber, sou uma pessoa extremamente prática, gosto de ir ao cerne da 
questão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Confiar 

Delta 09 132 se eu não confiar na minha equipa não vou confiar em ninguém. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Conhecimento e 
cabeça fria 

Delta 08 120 tem sido uma aprendizagem fantástica ao nível da necessidade de funcionamento com 
outras pessoas. É fundamental ter alguma cabeça fria, mas é necessário de facto estar 
muito por dentro dos problemas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 07 113 a escola é a instituição que tem mais licenciados por metro quadrado e, portanto, é um 
desafio enorme. Alguém que venha dirigir uma escola e que pense que vai impor 
completamente a sua ideia, engana-se. Alguém que venha dirigir a escola e que pense 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Conta, peso e 
medida 

que se vai pôr sempre de acordo com os colegas e que vai ser tudo uma festa, também 
se engana completamente. Portanto saber até onde é que tu deves ir e não deves ir, 
não é fácil, exige um desgaste muito grande, um desgaste de ti, da tua imagem e 
começas a sentir que nas escolas há muitos lobbies e, portanto, há sempre grupos que 
se tentam parasitar ao Diretor. Se tu cedes... Não deves ceder porque não deves ser 
completamente neutro, isento; se não cedes acabas quase sempre por ficar isolado 
porque não tens nenhuma retaguarda em lado nenhum e, portanto, estas coisas não 
são fáceis. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Controlar a 
desmotivação 

Delta 01 99 É neste momento uma pessoa desmotivada? 
Ainda não sou porque não gosto de desmotivar mas (...) caminho para isso...  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Demonstrar 
autoridade, mas ouvir as pessoas 

Delta 29 96 Eu era altamente autoritária. Ainda hoje sou mas naquela altura era mais porque... 
enquanto eu era naquela altura a autoridade, hoje essa autoridade tem uma legitimidade 
que foi criada ao longo de não sei quantos anos... vinte anos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Demonstrar 
autoridade, mas ouvir as pessoas 

Delta 29 97 eu sempre fui um bocadinho diretora. Eu sempre fui um bocadinho diretora mas sempre 
ouvi as pessoas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 29 98 apesar de eu ter este ar de autoritária, eu oiço muito as pessoas, sou muito sensível ao 
que me dizem as pessoas. Lá está, porque eu faço uma grande reflexão, porque o que 
as pessoas me dizem servem para eu crescer, para eu melhorar e introduzir essas 
sugestões que as pessoas dão. E há outra questão que eu também tenho comigo e que 
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trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Demonstrar 
autoridade, mas ouvir as pessoas 

é valorizar tudo aquilo que os outros dão porque todos nós temos coisas boas, todos 
nós temos capacidades. Estou a falar em termos de professores e há que retirar, 
aproveitar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Envolver todos nos 
processos 

Delta 04 69 Acho que é fundamental levar as pessoas a fazerem as coisas porque sentem que 
devem ser feitas, com responsabilização, e não fazerem-nas porque eu digo que têm de 
ser feitas. Isto é, na interiorização pelos processo na autorregulação da própria escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Envolver todos nos 
processos 

Delta 49 74 Onde isso [congregar] não funcionar, com um líder demasiado  diretivo, centralizador, 
não tem a ver com a minha perspetiva, nem num meio como o nosso, julgue que 
funcione. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Envolver todos nos 
processos 

Delta 58 53 Temos mesmo que funcionar como uma equipa, porque isto independentemente de 
haver um responsável, não se podem definir propriamente as hierarquias. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Envolver todos nos 
processos 

Delta 60 63 eu continuo a trabalhar como trabalhava no passado, é um órgão colegial, não decido 
nada sozinho, sem falar com o meu subdiretor e o meu adjunto. Nós os três decidimos 
as questões todas na escola e é a minha forma de estar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 02 133 jogo sempre muito numa de esclarecimento 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Esclarecer, dar 
respostas 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Estar atento às 
pessoas 

Delta 14 112 Eu espero ser um líder preocupado com as pessoas, com a equipa; quero ser um líder 
atento, tenho mesmo de o ser. Para mim as pessoas são importantes e tento fazer uma 
gestão muito parecida com o sistema privado, em que as pessoas são importantes e em 
que as organizações assentam nas pessoas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Exigir o 
cumprimento das obrigações 

Delta 24 89 quando é preciso dar uns sabonetes eu dou mesmo, não tenha dúvidas. Eu exijo 
mesmo o cumprimento dos prazos, ser-se profissional rigoroso no que se faz. Da 
mesma forma que nos organizamos para ajudar e para apoiar uma funcionária que teve 
dois filhos, ficou grávida de gémeos ou de uma colega que vive sozinha e é preciso ir 
com ela ao hospital, da mesma forma eu exijo o cumprimento das obrigações. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Explicar as 
decisões e convencer 

Delta 02 134 a minha preocupação é sempre esta, é partilhar, eu acho que é o partilhar muito, as 
razões de, para quê, com que objetivo é que se faz, porque é que se faz. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Explicar as 

Delta 18 90 Por exemplo, o cargo de diretor de turma: era uma pessoa que nunca teve e eu achava 
que ela era capaz de fazer. Chamava-a e dizia: Vais ter este cargo. “Aí, não quero, por 
isto e por aquilo.” Dava as suas razões e eu dizia-lhe: “Vais ver que vais gostar, tu ainda 
me vais agradecer.” Depois conversávamos e ela acabava por aderir. 
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decisões e convencer 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Explicar, envolver, 
mas também impor quando é 
necessário 

Delta 10 101 em determinados momentos tem de dizer: “Quem manda aqui sou eu, o projeto que 
estamos a desenvolver é meu, está validado nos órgãos competentes da escola e, 
portanto, é assim que eu quero e é assim que se faz.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Explicar, envolver, 
mas também impor quando é 
necessário 

Delta 10 102 Ter as pessoas comigo e com o meu projeto porque acho que quando a gente quer 
impor coisas novas ou as consegue explicar muito bem ou muitas vezes a explicação 
não surge do diálogo que temos mas da forma como trabalhamos com elas. Às vezes 
não as conseguimos puxar para o nosso lado por falta de tempo para as ensinar a 
trabalhar ou de as motivar para o projeto que temos. Temos de pôr as pessoas a pensar 
como nós porque se não o fazemos elas podem estar aqui mas estão fora. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Explicar, envolver, 
mas também impor quando é 
necessário 

Delta 16 109 Eu acho que a minha liderança... Há vários estilos de liderança, por acaso falámos disso 
na entrevista do concurso para diretor. Bem, eu acho que há uma certa conotação de 
liderança com autocracia. Pelo menos a grande maioria das pessoas, acho que espera 
isso de um líder e eu não me vejo nada assim. Às vezes tenho um complexo de não 
conseguir ser assim e acho que em determinadas ocasiões precisava de ser assim. 
Sinto essa necessidade, acho que às vezes as pessoas precisam de um murro na mesa 
para mostra quem manda. Eu às vezes tenho de fazer isso, mas quando o faço é 
porque sinto isso de tal forma que não outro modo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Explicar, envolver, 
mas também impor quando é 
necessário 

Delta 16 110 Às vezes sou confrontada com situações em que eu são sei o que se passa e o que é 
certo é que não gosto disso.  E não gosto porque sendo eu a diretora da escola e a 
pessoa que tem a responsabilidade última sobre a escola tinha a obrigação de saber. 
Alguém tinha de me ter informado, tinha de me ter dado conhecimento. E reajo mal 
quando isso falha, reajo um bocado como “Mas quem manda sou eu.” 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Explicar, envolver, 
mas também impor quando é 
necessário 

Delta 16 111 gosto que as pessoas exprimam a sua opinião, sentindo-se à vontade para o fazer 
porque isso enriquece o processo. Com a mais-valia que vem daí. Não há verdades 
únicas 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Frontalidade e 
abertura 

Delta 04 70 consigo dizer não a determinada pessoa que desejava que eu dissesse que sim e a 
viver com ela, normalmente, no seu dia a dia. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Frontalidade e 
abertura 

Delta 04 71 sentir o outro 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Gestão próxima e 
afetiva 

Delta 16 112 Eu gosto de ser afetiva mas isso não significa que exclua aqueles por quem sinto menos 
afeto. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 16 113 Não gosto do distanciamento, não sou nada de formalismos, mas gosto e exijo que me 
respeitem. Sim, porque eu acho que é assim: quando entramos num certo nível não 
somos todos iguais. Isso não tem nada a ver com falta de princípios democráticos, nem 
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trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Gestão próxima e 
afetiva 

nada, mas tem a ver com o facto de não estarmos todos ao mesmo nível de decisão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Gestão próxima e 
afetiva 

Delta 46 51 é preciso não esquecer que trabalhamos com pessoas e eu acho que tenho alguma 
sensibilidade para trabalhar com pessoas. É importante a maneira como nos 
relacionamos com as pessoas, como exploramos as suas capacidades. É relacionando-
nos com as pessoas que a gente progride. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Informalidade 

Delta 59 62 Liderar joga-se num verbo que chama-se querer. Liderar é fazer com que os outros 
queiram aquilo que nós entendemos que é fundamental que se faça. E a melhor 
maneira de fazer isso é ir pela informalidade, pelo conhecimento da pessoa, pela 
valorização. Todos temos um determinado lado a valorizar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Justiça e tratamento 
igual 

Delta 09 133 eu gosto de ser o mais justo possível 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Justiça e tratamento 
igual 

Delta 09 134 Eu procuro a justiça sempre, acima de tudo, de tratar todos com igualdade, mesmo 
aqueles que não estão do nosso lado. Há sempre os que não estão do nosso lado e 
estão sempre a tentar prejudicar o trabalho. Mesmo essas pessoas eu procuro tratá-las 
com igualdade em relação aos outros. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 42 72 procuro sempre ser o mais justo possível, o mais equilibrado. 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Justiça e tratamento 
igual 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Justiça e tratamento 
igual 

Delta 44 74 eu poderia trabalhar melhor a nível da organização se eu tivesse um estilo de liderança 
muito centrado em exigir aos outros, e eu não exijo aos outros mais do que exijo a mim 
próprio, de maneira que isso às vezes dá-me muito mais trabalho a mim do que aos 
outros. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Manter um bom 
relacionamento 

Delta 20 97 Eu sei como é, como isto funciona e a questão essencial na escola é a relacional. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Manter um bom 
relacionamento 

Delta 21 82 não gosto muito de me assumir como alguém superior aos outros. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Manter um bom 
relacionamento 

Delta 24 90 As relações para mim são a base da construção das coisas. (...) Portanto, as coisas 
estão aí; nós perdemos ou ganhamos as pessoas se nos entendemos pior ou melhor 
com elas. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Manter um bom 
relacionamento 

Delta 39 87 muitas vezes, nós nos esquecermos do que é o fundamental. Andamos tão atarefados 
com tudo isto que temos que fazer, com toda a nossa vida, que nos esquecemos que, 
muitas vezes, quando dirigimos a um aluno uma determinada palavra, duma 
determinada forma, isto o pode marcar para o resto da vida. E, às vezes, essa alguma 
impessoalidade nas relações, até podia dizer, o pouco cuidado nessas relações, 
tratarmos todos sem nos apercebermos de determinados pormenores, é uma coisa que 
a mim me deixa um bocadinho com um pé atrás. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Manter um bom 
relacionamento 

Delta 39 88 será que é tão importante que tenhamos que nos zangar, quando do outro lado, não há 
uma visão, não se comunga da mesma visão das coisas. Isto é, muitos dos problemas 
que nos vêm atualmente da escola, e eu conheço muitas escolas, não conheço só uma, 
mas vêm dum problema fundamental que é a falta de formação pessoal. Isso é muito 
difícil de lidar, é talvez aquilo que nestes anos todos, e tenho muito contacto com muitos 
colegas, até nestas funções, se vai acumulando nas escolas, muitos problemas que 
partem de coisinhas que à partida até seriam insignificantes, mas que a formação das 
pessoas não as deixa, digamos, ir mais além. E depois, também tenho que reconhecer 
que algumas questões que foram, portanto, introduzidas em termos da administração, 
que são claramente negativas e, por isso, também discordo delas. Mas isso é uma 
questão com a qual eu, porque tenho a clara noção delas, até podia ajudar a melhorar 
dentro da escola ou pô-las de outra maneira. Mas, depois juntando isto tudo, fazendo 
este balanço, está 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Motivar 

Delta 04 72 Quando tento motivar e fazê-los acreditar num projeto é o mesmo que estar a dizer 
“Venham, vale a pena, cada um de vós tem muito para dar, com prazer. Vão ver que os 
resultados vão ser bons.” Não digo isto, mas é o que está presente. Eu saio do meu 
gabinete e vou pela escola, goste de ver se está tudo a correr bem.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Nada de 
pretensiosismos 

Delta 06 87 mandou fazer cartões com essa identificação? 
Não mandei quando assumi, nem mandei agora. Não tenho nenhum. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Nada de 
pretensiosismos 

Delta 06 88 Por acaso até fazem falta. Se quer que lhe diga, até uma vez ou outra, em reuniões, 
entregam-me o cartãozinho e eu não tenho para retribuir. Mas eu sempre me senti um 
entre pares e o cartão de diretor soa-me a pretenciosismo 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Não condicionar as 
opiniões 

Delta 02 135 eu chego ao Conselho Pedagógico e nunca dou a minha opinião antes de toda a gente 
dar. Porque não quero que, que digam que foram influenciados. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Não impor 

Delta 18 91 Eu considero que não somos nós que nos vamos impor, dizer: “Eu é que mando, eu é 
que sou a chefe.”. Acho que tem de ser os outros a respeitar-nos. A nossa atuação é de 
tal ordem que os outros vão-nos respeitar e vão fazer aquilo que a gente quer, sem a 
gente se impor. Naturalmente isso acontece e aconteceu-me ao longo destes anos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Não impor 

Delta 18 92 Eu nunca disse: “Façam isso e aquilo porque sou a senhora a diretora.” Se fosse 
preciso também punha a mão na massa, como costumo dizer, eu estava lá. Mas fiz isso 
naturalmente, não foi nada pensado, é natural. Portanto, eu acho que é por aí. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Não misturar os 

Delta 19 99 eu sempre separei esses dois papéis, porque uma coisa é nós estarmos na escola, ser 
professor e ser solidário com aquilo que os professores pensam e outra é ser o diretor 
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papéis desempenhados 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Ouvir antes de 
decidir 

Delta 02 136 o eu sentir que quando tenho que decidir, decido, sinto que as pessoas entendem que 
eu decidi, mas que antes eu auscultei. Mesmo se chamar A, por exemplo, que é líder de 
opinião do seu grupo, ou que é coordenador de departamento e lhe perguntar: “Olha lá, 
o que é que tu achas sobre isto?” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Ouvir antes de 
decidir 

Delta 02 137 eu estou numas funções em que tenho determinadas competências, e que me obrigam 
a determinadas responsabilidades. Eu procuro operacionalizar essas competências e 
exercer essa responsabilidade num diálogo que eu acho que é frutífero. Portanto, eu 
não sou capaz de decidir, eu não gosto, não é ser capaz, eu não sou capaz, ser capaz 
sou, mas, portanto, eu só decido solitariamente numa coisa em que sou obrigada a 
decidir solitariamente e que não serão coisas que não terão grande impacto na vida da 
escola. Tudo o que tenha impacto na vida da escola, eu acho que tem que ser 
partilhado. Não tem que ser votado, isto não significa nenhum basismo, nem estar nas 
mãos de ninguém. (...) É uma estratégia de equipar as pessoas com os bons 
argumentos, para que toda a escola perceba porque que é que a decisão foi tomada. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Ouvir antes de 
decidir 

Delta 02 138 Eu discuto e quando tenho que decidir, decido. Agora, gosto de ouvir, gosto que as 
pessoas percebam que o que está em questão é sempre alguma coisa que pretende 
melhorar a qualidade da oferta que a escola faz, de oferta pública, de educação. E, 
portanto, gosto que as pessoas percebam isso 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Pedir desculpa se 
errei 

Delta 17 100 não gosto que sejam agressivos comigo, logo, não gosto de ser agressivo com as 
pessoas. Não gosto de ficar a pensar, todos nós sentimos isso, às vezes, na forma 
como falamos ou como apresentamos as coisas, e no final do dia quando passamos a 
fita, às vezes pensamos: “Bolas, eu se calhar até fui desagradável ou fui agressivo.” 
Não tenho problemas nenhuns de me cruzar com essa pessoa e de lhe dizer: “Olhe, se 
calhar não fui correto consigo.” ou “Fiquei a pensar na forma como lhe disse aquilo e...” 
porque eu entendo que não deve haver demagogia e hipocrisia na relação entre as 
pessoas, porque isto mais tarde ou mais cedo, vai dar buraco. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Promover a 
inovação 

Delta 04 73 capacidade de inovar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Promover a 
transparência e o envolvimento 

Delta 04 74 eu gosto de contagiar, de fazer que os outros acreditem num projeto. Gosto de fazer 
com que seja criado um clima de ética, um clima de integridade, um clima de 
responsabilidade, um clima de confiança, de respeito pelo outro e, acima de tudo, um 
clima de transparência. Fundamentalmente de levar as que as coisas mudassem e que 
as pessoas acreditassem e que fizessem as coisas com paixão, com gosto, com 
humildade com uma inteligência emocional que é fundamental. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Promover o 
envolvimento dos outros nas 
decisões 

Delta 01 100 fazemos reuniões com o pessoal auxiliar, com o pessoal administrativo. Pomos as 
cartas em cima da mesa. Pedimos às pessoas para sugerirem, para darem sugestões 
para dizerem o que é que está mal, o que é que pode melhorar, trabalhamos assim, 
duma maneira geral. É claro que ninguém agrada a toda a gente, não é? Mas, pronto, 
de uma maneira geral acho que as pessoas têm esta ideia de quem dirige. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Promover o 
envolvimento dos outros nas 
decisões 

Delta 02 139 procuro, por exemplo, discutir em Conselho Pedagógico, discutir muita coisa que o 
Conselho Pedagógico não tem que discutir, mas eu gosto de discutir. Quando eu tinha 
um colega que me dizia assim: “Isso é basismo.” e eu respondia-lhe: “Não é, é 
estratégia.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 02 140 discuto numa base a dizer: “Estamos a discutir uma coisa que o Conselho Pedagógico 
não tem a capacidade de decidir, mas que eu queria discutir convosco, porque eu vou 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Promover o 
envolvimento dos outros nas 
decisões 

ter que tomar uma decisão e vou tomar ouvindo-vos.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Promover o 
envolvimento dos outros nas 
decisões 

Delta 02 141 por exemplo a escola não tem toques, não há toques de entrada e de saída, nem nada 
disso. Foi uma decisão, por acaso nem foi tomada por mim, foi antes de eu cá estar, 
mas que foi também muito discutida. No entanto podia não ser, é uma questão de 
gestão, o órgão de gestão diz que não há toques, não há toques, não tem que ir discutir. 
Mas para que isto tivesse impacto, e nós fazemos uma avaliação positiva disso, foi 
preciso discutir isto com os professores.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Promover um bom 
clima 

Delta 04 75 acredito que se a pessoa se sentir bem e gostar do que está a fazer e do seu local de 
trabalho, se sentir feliz, com autoestima é meio caminho andado para trabalhar bem e, 
no caso dos alunos, para aprender. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Proximidade 

Delta 04 76 Gosto muito de tratar as pessoas pelo nome, por aquilo que elas são, por aquilo que 
elas desempenham e não pela tarefa que estão a desempenhar, por exemplo o senhor 
que está na portaria coordena as entradas e saídas da escola, não é o porteiro 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Proximidade 

Delta 04 77 Sempre digo que nós somos uma equipa, todos. Costumo referir-me a um auxiliar de 
ação educativa como um colega de trabalho. Quando estou fora de escola e falo com 
um auxiliar de ação educativa eu apresento-o sempre como um colega de trabalho. “E o 
que é que faz?” “Este meu colega é auxiliar”. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Proximidade 

Delta 38 61 Exatamente da mesma forma que a via quando entrei, não se alterou nada. Continuo a 
trabalhar em equipa como fazia antes, inclusivamente, nas reuniões que eu tinha os 
assessores também estavam presentes e penso trabalhar da mesma forma. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Proximidade 

Delta 44 75 há uma relação de proximidade tão grande que eu sou constantemente interrompido, o 
que significa que há muita abertura. Não há, assim, momentos certos para fazer isto, 
aquilo ou aqueloutro. É um estilo de liderança que vem há muitos anos e isso tem 
vantagens e tem inconvenientes. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Sou igual aos 
outros, com outras funções 

Delta 13 138 eu não sou uma pessoa de me projetar, mesmo nada, é o que eu sempre digo, quer 
dizer, eu sou igual aos outros com outras funções. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\2. Na relação pessoal 
com os outros\Sou treinador, 
democrata e paternalista 

Delta 26 55 Eu não tenho uma visão paternalista, o meu estilo de liderança na escola, porque eu 
tenho um padrão de liderança. Os meus dois grandes quadrantes são os do treinador e 
do democrata. Sou muito pouco paternalista, embora goste de saber se as pessoas 
estão bem. Mas não sou lamechas e também não imponho, tento demonstrar qual é o 
caminho e que ele é o correto. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 04 78 numa organização as pessoas (...) não têm que usar essa verticalidade [da hierarquia] 
para menosprezar as tarefas de cada um, mas têm que usar essa tarefas para a 
organização. Quero com isto dizer que é necessário saber que cada um tem uma 
função, somos todos diferentes e ainda bem que o somos, mas nesta organização cada 
função é fundamental para que ela funcione bem. Agora, quando é necessário decidir, a 
quem cabe decidir, decide. O importante é saber bem qual é que é o papel de cada um. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 31 85 eu sou uma líder que partilho 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 35 58 Só com uma equipa coesa e com uma rigorosa “cadeia” de comunicações é possível 
chegar a todos. (...) Não pode ser de outra maneira, uma liderança não funciona de 
outra maneira. Só estando no terreno a mexer, a dar o exemplo, só empurrando é que 
consegue ter a dinâmica que entende ser a melhor para o agrupamento 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 37 63 Desde essa altura, a grande preocupação que tive, para alem da gestão diária, era ter 
um bom clima de escola e uma mudança de instalações, que era a minha grande 
preocupação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 37 64 Eu estou aqui há vinte anos e o que conheço da vila é a estrada que vai para a cidade 
onde vivo, exatamente porque nunca tentei conhecer as forças vivas aqui da terra, as 
pessoas importantes. Fiz isso para estar imune a todo e qualquer tipo de influência. 
P.: Manter distanciamento para manter independência? 
Exatamente. Nós fazíamos concursos de funcionários e toda a gente queria meter a 
cunha; fazíamos concursos de professores e toda a gente tentava influenciar. Eu não 
aceito influência de ninguém. Aqui nós não podemos passar clandestinos, mas a 
verdade é que toda a gente me conhece mas eu não conheço quase ninguém. A razão 
é aquela que já lhe disse: salvaguardar a minha independência, porque nós sabemos 
que nos meios pequenos tenta-se influenciar tudo e mais alguma coisa. Isso não tem 
nada a ver comigo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 38 62 Vejo-me como uma pessoa com milhentas responsabilidades e que, por sorte ou por 
azar, para alguns, colocou a escola acima de tudo. Efetivamente coloquei a escola à 
frente da vida familiar, dos seus interesses e gostos pessoais. Vejo-me como alguém 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

que se dedica quase a tempo inteiro a esta função. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 39 89 as coisas vão decorrendo de acordo com o que nos vai surgindo pela frente, porque há 
uma coisa que é fundamental na gestão, é estarmos sempre disponíveis para as 
pessoas. E eu procuro estar sempre disponível para as pessoas, para os alunos, para 
os funcionários, para os professores, para os pais, para toda a comunidade que nos 
envolve, que hoje, como sabe, são muitas as solicitações de que somos, de que somos 
alvo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 39 90 Eu também aprendi uma coisa muito cedo: “Pior que uma má decisão é uma não 
decisão.” e isso eu, regra geral, não faço. Assumo as minhas responsabilidades, 
assumo as minhas competências e procuro ser, digamos, o mais fiel possível à ideia 
que tenho do que é uma escola. O que me dá um certo ânimo é que os professores que 
ficam descontentes, não são sempre os mesmos, vão mudando de ano para ano, e isso 
também significa que (...) as coisas, isso de todo é assim, não são decididas em função 
das pessoas, é sempre em função do superior interesse que é a escola no seu todo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 39 91 Nós vivemos dentro da escola, um conflito de interesses muito grande, às vezes, isso 
pode não transparecer mas eu até acho que a nossa principal função, enquanto líderes 
duma escola, é esse equilíbrio entre os vários interesses; equilíbrio dos pais, dos 
alunos, dos funcionários, dos professores dos vários setores, dos professores, etc. 
Procurarmos esse equilíbrio 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 40 45 eu sou uma pessoa que concentro muito todas as tarefas, todas as áreas. Tenho a 
tendência em concentrar, gosto de conhecer e gosto de ter, quase sempre, a última 
palavra. Eu tenho experiências em que deleguei e ao delegar fui-me afastando um 
pouco e, depois, quando quero conhecer, saber o que se passa, tenho muito mais 
dificuldade. Não se trata de uma perspetiva de autoritarismo e do quero, posso e 
mando, mas é mais a necessidade de saber. 
P.: De se manter a par dos assuntos. 
A par de tudo, porque mesmo ao falar com os alunos, eu apercebo-me de situações que 
nem os professores, nem os funcionários me comunicam. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 41 83 Nós temos que ter essa sensibilidade que é: o que é que já está instalado e o que é que 
vai começar a aparecer de problemáticas na escola? A questão das necessidades 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

educativas especiais estava muito adormecida, mas agora com a escolaridade 
obrigatória até ao 12 anos, os casos que chegavam pontualmente às escolas 
secundárias, vão ser o dia a dia, porque toda a gente que passa no agrupamento vem 
para aqui. 
P.: Essa visão prospetiva é uma preocupação que tem em toda a sua atividade? 
Preocupa-me no sentido de eu ir tomando medidas, em ir alimentando a visão para a 
resolução dos problemas, sempre um pouco no sentido da antecipação. 
P.: Portanto, não tem uma práctica reativa, tem uma práctica mais proativa? 
Sim, eu às vezes o que tenho pena é às vezes é a Administração e a tutela não terem a 
agilidade para acompanhar essas situações. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 41 84 É tentar ser um gestor pessoal, mas em que eu, enquanto gestor e  enquanto ao fim ao 
cabo de organizador em termos de recursos humanos,  recursos físicos e também de 
catalizador de mentalidades e de processos a nível da escola, eu não posso de modo 
algum susbtituir-me aos pais e aos educadores.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 42 73 A nossa liderança em termos de órgão de gestão é uma liderança muito repartida. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 45 esta é a parte boa, a de intervir num trabalho que é subsidiário do trabalho dos 
professores, estabelecendo as suas prioridades, as suas ideias, com transparência,. 
Outro, se calhar, teria outras prioridades, outras leitura, outra presença. Estou eu aqui, 
tenho estas, portanto é uma forma de gratificar a minha existência, a minha vida, 
intervindo de uma forma democrática. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 43 46 muito mais importante do que a experiência é a visão que se tem das coisas, para se 
organizarem no trabalho de acordo com a visão. A visão para mim deve ser 
democrática, ninguém é dono da verdade, eu também não sou, tenho muitas dúvidas e 
gosto das cumplicidades, com lealdade para construirmos projetos, claro, procurando 
nãos ermos radicais para não nos arrependermos de coisas completamente 
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organização-escola e ao trabalho irremediáveis. Portanto, devemos ter bom senso. E..., portanto, como é que eu vejo? 
Vejo que primeiro se deve ter visão e quando se tem visão daquilo que deve ser a 
Educação e para onde queremos ir e depois de estabelecer determinadas linhas que 
podem orientar os nossos mandatos, nós sabemos como nos movimentar. Ser 
presidente não significa nada e eu estou disponível para concretizar a visão e o 
caminho. Estou disponível para andar com a vassoura na mão, para andar como os 
moeis às costas para representar a escola, com gravata ou sem gravata, para estar 
onde for preciso. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 47 penso sempre tudo em função dos alunos e da missão que a escola tem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 48 acho que pretendo transmitir aos colaboradores, aos responsáveis e aos funcionários a 
missão da escola e a missão da sua unidade profissional dentro da escola: a secretaria, 
o bar, seja o que for. Faço-o porque se soubermos todos a nossa missão, pode faltar 
tudo mas, enfim, as pessoas, mesmo sem comando, sabem o que hão de fazer.  E eu 
vejo a escola com uma missão, que todas as escolas têm, que é importante nós termos 
presente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 49 O Conselho Diretivo é uma sala aberta para todos os professores. Conversar com os 
professores, ouvir os seus medos, reconhecer que têm razão, que há riscos, que pode 
ser assim, mas tentar-lhe dizer qual é a minha visão e qual é a visão do poder e as 
mudanças que pretende imprimir na administração do sistema escolar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 50 Claro que sim, como mediador também. Não uma simples correia de transmissão 
acrítica, de um lado para o outro, não uma pessoa que pode furar e dizer, sei lá: “Eu 
tenho mais poder, os ministros caem e eu vou ficar aqui”, isso seria uma deslealdade. 
Claro que a lei não é nenhuma vaca sagrada, pode-se violar a lei e há muitos heróis e 
democratas que já o fizeram e foram presos e, alguns, até pagaram com a vida essa 
ousadia, tornando-se heróis e exemplo a seguir. Portanto, a lei é a lei dos homens mas, 
eu acho que num estado democrático e com um poder legítimo,  não há nada de mais 
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antidemocrático que eu enquistar-me na escola e dizer que o governo foi nomeado 
tendo por base os resultados eleitorais mas eu aqui tenho mais poder, a gente governa-
se e eles aqui não penetram. 
P.: Mas usando esse papel de mediador também não se assume como o representante 
da administração da Educação que diz aos professores que o que têm que fazer é 
cumprir e mais nada. 
Claro que não. O que eu faço é levar, com lealdade, o que se passa aqui e trazer, 
também com lealdade a visão de cima 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 51 o mais importante das escolas não é a gestão das escolas é o trabalho que os 
professores fazem dentro da sala de aula com os alunos ou fora da sala de aula com os 
seus alunos também. Esse é que é o trabalho nobre, todo o resto é subsidiário deste e, 
portanto, o trabalho da gestão é subsidiário deste. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 52 eu tenho para mim que mais importante que o quadro e a lei são as pessoas. Nós só 
invocamos a lei, e de vez em quando, em momentos de conflito. Não é eu não quero 
saber o que diz a lei, não é bem assim, mas as pessoas fazem a diferença. E quando há 
pessoas que têm visão, acho eu, que são humildes, que valorizam os outros, que têm 
projetos para partilhar com os outros e são capazes de aderir a projetos de outros 
porque acham que são melhores que os deles. Enfim, agora invoca-se muito porque é 
novidade e as pessoas estão com os olhos todos a ver qual é a diferença, quais são os 
riscos, o que é que muda. Agora, isto há de estabilizar e há-de-se deixar de falar do 75. 
O que interessa são as pessoas e são as pessoas é que fazem a diferença. Eu acho 
que houve muito bons presidentes dos conselho executivos e muito bons presidentes de 
conselhos diretivos e muito bons reitores no tempo do fascismo. E há também pessoas, 
em todos os regimes, que as pessoas desejariam que não ocupassem determinados 
cargos e não exercessem determinados poderes. As pessoas fazem a diferença. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 53 O futuro tem um rumo que nós todos, coletivamente, vamos traçando. Nós só temos 
duas alternativas: ou não fazemos nada e vamos gerindo, olhando para o nosso 
umbigo, o dia a dia e as coisas hão de acontecer e outros puxarão e nós iremos atrás, 
arrastados, ou nós interpretamos o sentido das coisas e somos atores desse sentido. 
Atores a dois níveis: um em que podemos não concordar com ele e conseguimos fazer 
a diferença, divergir e convencer os outros de que o sentido não pode ser aquele e é 
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outro, ou então interpretamos que o sentido é aquele e somos atores a puxar pelos 
outros desenvolvendo o sentido. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 45 77 Para algumas pessoas isto será como um outro trabalho qualquer, “Sou professora mas 
podia ser costureira, fazia vestidos e não sei o quê.” Eu penso que o papel dos 
professores é fundamental e acho que as pessoas veem como um emprego, um 
trabalho, onde eu vou buscar o ordenado ao fim do mês e quero lá saber … 
P.: Como gestora de topo sente essa responsabilidade na sua ação? Ou seja, de 
transmitir essa ideia e fazer com que ela possa ser levada à prática?  
Eu sinto isso, e digo-o muitas vezes…se calhar não o digo por exemplo nas reuniões 
gerais, não faria muito sentido, mas digo por exemplo em conselho pedagógico várias 
vezes. Eu tenho trabalhado esta questão e no dia a dia, na minha prática, com as 
pessoas, também sou capaz de lhes dizer isto. Os professores do 1.º ciclo são 
determinantes na vida de uma criança e digo isto muitas vezes aos colegas do 1.º ciclo. 
Em todos os sítios temos de fazer o melhor, das bases que uma criança trouxer do 1.º 
ciclo pode depender, é a minha perspetiva, o seu futuro.  
P.: E, no entanto, nunca foi professora do 1.º ciclo. 
Não fui, mas sinto. Eu costumo dizer que o meu filho, até ao 9º ano, viveu à custa de um 
bom 1.º ciclo que fez. Porque ele teve um bom 1.º ciclo e o professor conseguiu incutir-
lhe, desenvolver um conjunto de competências e capacidades que permitiram depois ir 
fazendo o seu percurso. Por outro lado incutiu-lhe um conjunto de métodos de trabalho 
que permitiram que ele fosse fazendo o seu percurso. A matriz da coisa, veio do 1.º 
ciclo. E acho isto para qualquer criança. Daí que me preocupo muito com os meninos do 
1.º ciclo…nomeadamente quando as coisas não correm bem.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 46 52 Aquilo que eu penso todos os dias, quando entro no Agrupamento, é que, qualquer que 
seja a decisão, deve ser justa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 46 53 Eu quero que as pessoas sejam felizes e preocupo-me muito que as decisões que eu 
tomo vão ao encontro daquilo que as pessoas também esperam, para que consigam 
realizar as suas funções com vontade. Não quero que as pessoas se sintam aqui 
obrigadas. 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 48 66 Sou uma pessoa mais solitária, mas continuo a trabalhar com equipas. As pessoas à 
minha volta talvez ainda não se tenham apercebido, mas estou a alterar, 
profundamente, a forma de gestão da escola, partindo do conceito de equipa de gestão 
para o conceito de equipas alargadas. Pareço mais sozinha, mas não estou mais 
sozinha; estou mais solitária mas não estou mais sozinha. Desenvolvi, incrementei a 
gestão intermédia e estou a tentar dar-lhe uma base de sustentação que a permita 
crescer, trata-se, para utilizar um chavão de um desenvolvimento sustentado, de 
autonomia sustentada dos departamentos. Deleguei em departamentos situações que 
eu costumava resolver, porque estou a resolver o problema da porta aberta; não posso 
continuar assim. De repente, o modelo de gestão alterou-se, e não foi porque saíram os 
normativos, alterou-se pela própria dinâmica da sociedade e pelo facto da prestação de 
contas já não ser a fingir e por terem-se alterado muito. A responsabilidade do diretor 
aumentou; estou a tentar fazer um seguro de responsabilidade civil e estou a tentar 
utilizar o normativo das acessória para apoio jurídico, nós aprendemos também alguma 
coisa. A Direção tem de amadurecer. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 75 a escola para funcionar bem tem de ter uma liderança forte e depois lideranças 
intermédias bastante estáveis. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 76 é a minha visão da escola. Não pode ser um líder que vai sempre à frente do pelotão a 
puxar mas, pelo contrário, é alguém que vai sempre dando indicações ao pelotão e que 
sabe até vir a meio do pelotão ver como as coisas estão a funcionar. Se quiser, na 
minha perspetiva a grande revolução que há a fazer nas escolas é termos, por um lado, 
um líder que congrega vontades. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 49 77 a escola tem de estar centrada, acima de tudo, nos alunos, tem de estar ao serviço aos 
pais e encarregados de educação e ser feita, acima de tudo, pelos atores que cá estão, 
que são os professores, o órgão de gestão e os funcionários. Quando lhe digo que 
centrada nos alunos e de serviço aos pais, a escola é contrária à moda de hoje de 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

interferência dos pais na gestão, no dia a dia das escolas, que está a trazer mais 
prejuízos que benefícios, a minha ideia é a de que os pais se devem centrar muito mais 
na educação e que os professores, em conjunto com os pais ao nível da educação, se 
têm de centrar muito mais no ensino porque essa é a sua área enquanto profissionais. 
Esta fronteira hoje não é sequer ténue, ela não existe. Os professores tendem a 
queixar-se dos problemas de educação em casa, de disciplina e indisciplina, os pais 
interferem de uma maneira enorme no ensino, têm a mania que sabem daquilo que os 
professores ensinam. Há esta promiscuidade, que também é cultural, e uma falta de 
respeito. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 78 Para os professores o que é fundamental é ouvir bem os pais e ajudá-los a educar bem 
os filhos e já pus dois ou três, eu que até nem sou muito dessas coisas, tenho até 
alguma dificuldade em tomar essas atitudes, mas houve dois ou três pais que quiseram 
dar palpites de como as coisas aqui se deviam fazer. Aí eu disse-lhes: “O senhor tem 
todo o direito de vir aqui dizer o que é que se passa com o seu filho, mas como as 
coisas devem aqui ser feitas, nomeadamente palpites sobre o que o professor devia ou 
não ter feito, isso sou eu que decido. Se houver razão para qualquer procedimento em 
relação ao professor, sou eu que o faço, mas para isso, o senhor levanta-se e sai.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 79 Tenho mesmo esta ideia da comunidade educativa, cada um com os seus papéis muito 
bem definidos e delimitados. Até o do diretor. Sinto que na identidade que aqui se criou 
há um bom relacionamento que extravasa as fronteiras da escola porque os professores 
quando cá são colocados dizem que já ouviram falar. É uma escola que tem um bom 
ambiente. Há problemas de comportamento, aqui e ali, mas nada de muito grave. Nunca 
tive um problema com algum pai, nem sequer com ciganos, nunca um aluno me faltou 
ao respeito mas reconhecem-me na rua. Quase lhe diria, se me permite a imodéstia, 
que sou um diretor popular. Eu sou de cá, depois já fui vereador, também faço parte da 
Assembleia Municipal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 80 A parte que eu menos gosto é esta, a dos papéis. Por minha vontade eu acabava com 
os planos de recuperação que não são mais do que, já o disse à Inspeção, do que uma 
salvaguarda para os professores, se tiverem que reter o aluno. Eu até acabava com as 
retenções, a ideia do projeto Turma Mais é um pouco nesse sentido, o que não quer 
dizer que seja contra as retenções, mas a maneira como o sistema está concebido, e 
muitos professores ainda não perceberam isso. Os professores ainda oscilam entre 
estes dois paradigmas. A classe docente tem um problema: é extremamente 
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reprodutiva, não sei se o termo é o mais indicado, ou até mimética. O que eu lhe quero 
dizer é o seguinte: eles tendem a reproduzir o próprio sistema, aquilo que fizeram e 
esquecem-se de que são, como eu muitas vezes lhes digo, funcionários ao serviço de 
uma política. Os professores, por exemplo, não leem a legislação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 56 77 O meu poder aqui é tentar fazer que isto corra o melhor possível e prestar contas 
daquilo que ando para aqui a fazer, é esse o meu poder. Cada um assume o poder. No 
fundo, o meu papel aqui é fazer parte das soluções. 
P.: E não dos problemas. 
Exatamente, fazer parte das minhas soluções, das soluções dos alunos, primeiro, das 
soluções das famílias, no que é possível, das soluções dos problemas dos profissionais 
e dos não docentes de forma que as pessoas não se sintam mal, se sintam o melhor 
possível e venham trabalhar com gosto e, no fundo, dar uma resposta efetiva à 
comunidade para que esta escola potencie indivíduos para o mercado de trabalho. 
Acima de tudo que as pessoas se sintam bem, que gostem de vir para cá. "Professora, 
tive dezasseis e meio. Quero ir para medicina, acha que tenho de estudar muito?" No 
fundo isto tem de estar de acordo com a sociedade e com a vida. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 57 73 era uma mulher com uma personalidade muito vincada. Não quer dizer que não seja 
ainda, mas na altura, lembro-me perfeitamente, era muito determinada e era até um 
pouquinho... acessível mas inacessível, não sei se consigo explicar... 
P.: Sim, percebo. Criava uma certa distância. 
Exatamente. Era um bocado desconfiada, fui sempre um bocado desconfiada. E 
portanto aquilo para mim era: “Eu vou conseguir fazer isto, eu sou capaz de fazer isso.” 
Vou mudar algumas práticas que para mim achava que deveriam ser mudadas. Como 
qualquer gestor tenta sempre adaptar à sua maneira de ser. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 57 74 O seu comportamento foi mudando ao longo dos tempos? 
Fui amaciando. (...) Talvez a idade, isso não por uma razão muito simples porque se 
ouvir alguns dos colegas que estão aqui já há muitos anos, eles dizem que a reunião de 
abertura do ano letivo em que estiveram quando entraram aqui disseram: “Minha Nossa 
Senhora, onde nós nos viemos meter!” Nunca fiz nada para cativar. Também nunca tive 
uma lista opositora, estabeleci sempre as minhas metas ao nível da percentagem de 
votação. Entretanto, se eu visse que... Uma segunda volta, nunca estaria nos meus 
horizontes, nunca me submeteria a uma segunda volta. Os colegas sabiam que eu 
nunca me candidataria a uma segunda volta. Portanto, se não estavam contentes, 
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apresentavam uma lista, ou então votavam em branco, voto nulo, não votavam. Sabiam 
perfeitamente que eu, o meu orgulho profissional, digamos assim, não me permitia de 
estar à frente, se eu não soubesse que não soubesse que tinha uma votação em força 
em mim. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 58 54 apesar de dizer que a equipa é una e que funciona como um bloco, permita-me colocar-
lhe alguma dúvida nisso, porque parece-me ser evidente que a responsabilidade que 
um presidente tem é diferente da responsabilidade que um adjunto ou vice-presidente 
tem. Ou estou enganado? 
Eu não faço sentir isso. 
P.: Não faz sentir isso aos outros, mas sente-o? 
Não faço sentir isso aos outros, mas sinto que a responsabilidade é minha e assumo. 
Aliás, já tive, já tivemos diversas divergências, diversos conflitos com entidades 
terceiras, em que eu assumi totalmente a responsabilidade daquilo que os colegas 
faziam, não era do eu fazia, era a responsabilidade daquilo que os colegas faziam, 
como se fosse eu a ter feito. 
P.: E isso provocou alguma forma diferente de sentir esta função? 
Esta atitude que eu assumi, desde sempre, decorreu duma outra realidade, que penso 
que é genérico ou generalizado no país, em que os professores não têm ninguém que 
os apoie ou que os defenda quando precisam. Somos todos humanos, todos 
cometemos erros, e o professor nas suas funções tem um handicap relativamente a 
outras profissões porque tudo o que faz é público, tudo o que faz é exposto, tudo o que 
faz é partilhado e observado, não é? A crítica é constante. Quando comete um erro, 
dificilmente encontramos alguém que apoie ou que defenda e esse foi um dos meus 
princípios: só consigo estar aqui defendendo, naturalmente, o trabalho que os 
professores fazem e defendendo os erros que eles cometem, porque não os fazem 
premeditadamente. Todos cometemos erros que não são premeditados; pode ser um 
acidente, pode ser uma distração, pode ser como agora, acabámos as reuniões hoje, 
pode ser o excesso de burocracia que leva ou proporciona situações em que o erro é a 
coisa mais fácil de acontecer. São tantos os papéis que se têm que preencher que é a 
coisa mais fácil do mundo. E desde logo a situação é pública, por isso não há qualquer 
reserva de imagem do professor. A exposição é permanente e alguém tem que assumir 
essa defesa, não é? Enquanto possível. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 58 55 Penso que pelo menos aqui já fiz, fiz aquilo que a comunidade... respondi às 
expectativas da comunidade. Penso que pouco mais tenho que dar de novo, não é? 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1238 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Porque também temos que trazer coisas novas, não podemos estar a repetir sempre a 
mesma coisa. 
P.: Tem que se sentir desafiado? 
Precisamente, porque senão isto cai na monotonia, também não tem muita piada e tem 
que haver desafios e tem que haver coisas novas que nos motivem. Ah, mas acima de 
tudo quando me levanto de manhã e, como dizia, e olho para o espelho, é assim: É 
mais um dia para dar o meu melhor, todos os dias, este é o meu pensamento. Agora se 
me disser assim, mas é o quê, é o chefe, é o líder, é o que manda nisto tudo? Não sei. 
É quem gere, é quem administra, eu não gosto muito do gerir, o administrar, isto anda 
aqui um bocado, anda aqui um bocado difícil de definir, porque o ministério não nos 
deixa muitas vezes sentir que gerimos, não é? Nós administramos, na medida do 
possível, mas a gestão temos algumas limitações para a fazer, não é? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 58 56 quando surgem dificuldades e assim conflitos que conhecimentos é que mobiliza para 
os ultrapassar? 
Conhecimentos? 
P.: Sim? 
Tem que me ajudar. 
P.: Quando tem uma situação conflituosa, sei lá em torno da distribuição de serviço, da 
avaliação, dos objetivos que são necessários atingir, que recursos é que usa para 
ultrapassar esses conflitos e conseguir levar a água ao seu moinho? 
Nessas áreas nunca tive conflitos e não sei como é que lhe posso responder, quando 
me vir confrontado com algum. Não porque é assim, eu sei que há coisas que nós 
fazemos, que enfim nós vamos saber... 
P.: Fala, por exemplo, com a administração da educação, com a direção regional, para 
ultrapassar esses conflitos, aconselha-se, pergunta o que é que deve fazer? 
Não, é tudo resolvido internamente, com os recursos internos. Bom senso, ponderação 
e decisão. Decisão requer uma autoridade, requer o reconhecimento dessa autoridade. 
Não sei, espero que seja reconhecido, pelo menos não tenho tido conflitos 
internamente. Tenho tido alguns conflitos com a administração, mas internamente não. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 59 63 todos os cargos antes do 75, muitos dos cargos que eram designação, nós só 
escolhíamos as pessoas que primeiro nos davam garantias, que entendiam o 
funcionamento das coisas. Portanto, eu estudava as pessoas todas e dizia: “Tu é que 
tens jeito para isso, tu é que tens para aquilo”, e dava-lhes instrumentos de saber para 
poder desempenhar. Ao longo destes anos tive, tive alguns desencantos, claro que tive, 
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organização-escola e ao trabalho algumas políticas educativas, esta última revisão do Estatuto da Carreira, dos 
professores titulares, quer dizer, coisas que todos nós dominamos e sabemos que foram 
momentos negativos. Tiveram algumas coisas positivas, claro. Acho que esta história de 
se ter distribuído para a escola componente de tempo letivo foi enriquecedor, porque 
tem um acréscimo de recursos. Agora, a menor possibilidade de flexibilizar essa 
utilização é que é menos boa. Tivemos momentos interessantes quando havia, diria eu, 
mais desafogo económico e todos os alunos do Agrupamento, contavam para o crédito 
anual da escola, nós tínhamos psicólogo, nós tínhamos um contador de histórias, nós 
tínhamos oficina de expressão dramática, tudo pago em recibo verde com, com a verba 
que vinha desse bolo. Mas temos coisas interessantes, temos por exemplo: o 1.º ciclo e 
o pré-escolar têm contas correntes, têm contabilidade organizada como nós temos nos 
bancos. Qualquer docente sabe quanto dinheiro é que entrou, quanto é que tem de 
dinheiro, quanto é que pode aplicar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 59 64 Eu diria que sem lideranças fortes que poderão ter uma matriz mais unipessoal ou 
menos, tem é que ter sempre uma coisa, é uma capacidade de abertura, diálogo e 
transparência, e de audição, se tiver isto não tenho grandes problemas que ela seja 
unipessoal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 59 65 eu sou defensor dum conceito que é assim: há muitos anos eu fui a uma conferência, o 
professor Formosinho já falava no currículo por corte, mas foi giro que essa senhora 
francesa veio falar disso de uma outra maneira. Ela deu como exemplo fantástico que 
era Fukuoka, uma cidade do Japão, quando, foi quando se impulsionou enquanto 
cidade, a edilidade, os indivíduos da câmara, os engenheiros e isso tudo, não criaram 
redes pedonais para ninguém. E o que é que fizeram? Durante um certo período de 
tempo começaram a observar quais eram as tendências das pessoas e, em função das 
tendências, identificaram pontos ótimos para situar as zonas pedonais e identificar 
pontos de enorme perigosidade; e foi assim que nasceram. Esta é a ideia que eu trouxe 
sempre para mim, vai-se fazendo inflete-se o caminho em função da reflexão. O 
problema é que, às vezes, nas escolas não há tempo para isso porque as demandas 
são muito grandes e não há tempo para isso e o tempo de disponibilidade na escola não 
existe e quando existe, os processos que são utilizados acabam por sonegar às 
pessoas o seu papel de isenção de intervenção, porque ou decide-se por um lado ou se 
desvaloriza. E esta, olhando para o espelho, é outra coisa que eu acho que as pessoas 
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sentem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 60 64 A escola para mim, neste momento é o mais importante, as minhas filhas já estão 
casadas, não tenho netos, não tenho mulher, estou sozinho. A escola neste momento é 
ainda muito mais do que uma missão, é a minha casa. Eu no outro dia disse, na 
brincadeira, que aquele sofá ali só não dá para esticar porque se desse ainda passava 
ali pela brasas. Passo o dia aqui na escola: manhã, tarde e noite, nas reuniões e por aí 
fora e levo isto assim. Gosto daquilo que faço. Podia aposentar-me neste momento, 
tenho 39 anos de serviço mas não tenho a idade, tenho 59, mas a minha missão é, em 
2012/2013 termino o mandato e não vou chegar a 2014 porque, como sabe, em 2014 
passamos ao regime geral, oitenta por cento e o que eu tiver, ao menos que vá com 
noventa por cento. A escola como eu a vejo é assim, tem de se organizar e de 
programar, mas a escola tem de ser de porta aberta porque cada bloco, de hora a hora, 
há um problema para resolver que nós não sabemos qual é. Pode ser um acidente, 
pode ser o problema da falta de um docente, podes er outro tipo de problema qualquer e 
a escola é isto, tem de estar aberta. Por isso é que eu digo que a Educação não se faz 
só no papel, com avaliações, por aí fora. Não, a Educação faz-se acompanhando os 
alunos ao longo do tempo, o ir ao espaço deles, ir aos intervalo com eles. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\2. Atitudes face ao 
trabalho e à relação 

Delta 30 77 não mudei os meus hábitos, continuo, ainda hoje, a pensar da mesma forma, com a 
mesma forma de estar. Isso não teve grande influência (...)... agora há uma influência 
que teve: passei a trabalhar muito mais horas para a escola do que até aí. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 04 79 numa organização as pessoas (...) não têm que usar essa verticalidade [da hierarquia] 
para menosprezar as tarefas de cada um, mas têm que usar essa tarefas para a 
organização. Quero com isto dizer que é necessário saber que cada um tem uma 
função, somos todos diferentes e ainda bem que o somos, mas nesta organização cada 
função é fundamental para que ela funcione bem. Agora, quando é necessário decidir, a 
quem cabe decidir, decide. O importante é saber bem qual é que é o papel de cada um. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 31 86 eu sou uma líder que partilho 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 35 59 Só com uma equipa coesa e com uma rigorosa “cadeia” de comunicações é possível 
chegar a todos. (...) Não pode ser de outra maneira, uma liderança não funciona de 
outra maneira. Só estando no terreno a mexer, a dar o exemplo, só empurrando é que 
consegue ter a dinâmica que entende ser a melhor para o agrupamento 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 37 65 Desde essa altura, a grande preocupação que tive, para alem da gestão diária, era ter 
um bom clima de escola e uma mudança de instalações, que era a minha grande 
preocupação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 37 66 Eu estou aqui há vinte anos e o que conheço da vila é a estrada que vai para a cidade 
onde vivo, exatamente porque nunca tentei conhecer as forças vivas aqui da terra, as 
pessoas importantes. Fiz isso para estar imune a todo e qualquer tipo de influência. 
P.: Manter distanciamento para manter independência? 
Exatamente. Nós fazíamos concursos de funcionários e toda a gente queria meter a 
cunha; fazíamos concursos de professores e toda a gente tentava influenciar. Eu não 
aceito influência de ninguém. Aqui nós não podemos passar clandestinos, mas a 
verdade é que toda a gente me conhece mas eu não conheço quase ninguém. A razão 
é aquela que já lhe disse: salvaguardar a minha independência, porque nós sabemos 
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que nos meios pequenos tenta-se influenciar tudo e mais alguma coisa. Isso não tem 
nada a ver comigo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 38 63 Vejo-me como uma pessoa com milhentas responsabilidades e que, por sorte ou por 
azar, para alguns, colocou a escola acima de tudo. Efetivamente coloquei a escola à 
frente da vida familiar, dos seus interesses e gostos pessoais. Vejo-me como alguém 
que se dedica quase a tempo inteiro a esta função. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 39 92 as coisas vão decorrendo de acordo com o que nos vai surgindo pela frente, porque há 
uma coisa que é fundamental na gestão, é estarmos sempre disponíveis para as 
pessoas. E eu procuro estar sempre disponível para as pessoas, para os alunos, para 
os funcionários, para os professores, para os pais, para toda a comunidade que nos 
envolve, que hoje, como sabe, são muitas as solicitações de que somos, de que somos 
alvo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 39 93 Eu também aprendi uma coisa muito cedo: “Pior que uma má decisão é uma não 
decisão.” e isso eu, regra geral, não faço. Assumo as minhas responsabilidades, 
assumo as minhas competências e procuro ser, digamos, o mais fiel possível à ideia 
que tenho do que é uma escola. O que me dá um certo ânimo é que os professores que 
ficam descontentes, não são sempre os mesmos, vão mudando de ano para ano, e isso 
também significa que (...) as coisas, isso de todo é assim, não são decididas em função 
das pessoas, é sempre em função do superior interesse que é a escola no seu todo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 39 94 Nós vivemos dentro da escola, um conflito de interesses muito grande, às vezes, isso 
pode não transparecer mas eu até acho que a nossa principal função, enquanto líderes 
duma escola, é esse equilíbrio entre os vários interesses; equilíbrio dos pais, dos 
alunos, dos funcionários, dos professores dos vários setores, dos professores, etc. 
Procurarmos esse equilíbrio 
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organização-escola e ao trabalho 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 40 46 eu sou uma pessoa que concentro muito todas as tarefas, todas as áreas. Tenho a 
tendência em concentrar, gosto de conhecer e gosto de ter, quase sempre, a última 
palavra. Eu tenho experiências em que deleguei e ao delegar fui-me afastando um 
pouco e, depois, quando quero conhecer, saber o que se passa, tenho muito mais 
dificuldade. Não se trata de uma perspetiva de autoritarismo e do quero, posso e 
mando, mas é mais a necessidade de saber. 
P.: De se manter a par dos assuntos. 
A par de tudo, porque mesmo ao falar com os alunos, eu apercebo-me de situações que 
nem os professores, nem os funcionários me comunicam. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 41 85 Nós temos que ter essa sensibilidade que é: o que é que já está instalado e o que é que 
vai começar a aparecer de problemáticas na escola? A questão das necessidades 
educativas especiais estava muito adormecida, mas agora com a escolaridade 
obrigatória até ao 12 anos, os casos que chegavam pontualmente às escolas 
secundárias, vão ser o dia a dia, porque toda a gente que passa no agrupamento vem 
para aqui. 
P.: Essa visão prospetiva é uma preocupação que tem em toda a sua atividade? 
Preocupa-me no sentido de eu ir tomando medidas, em ir alimentando a visão para a 
resolução dos problemas, sempre um pouco no sentido da antecipação. 
P.: Portanto, não tem uma práctica reativa, tem uma práctica mais proativa? 
Sim, eu às vezes o que tenho pena é às vezes é a Administração e a tutela não terem a 
agilidade para acompanhar essas situações. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 41 86 É tentar ser um gestor pessoal, mas em que eu, enquanto gestor e  enquanto ao fim ao 
cabo de organizador em termos de recursos humanos,  recursos físicos e também de 
catalizador de mentalidades e de processos a nível da escola, eu não posso de modo 
algum susbtituir-me aos pais e aos educadores.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 42 74 A nossa liderança em termos de órgão de gestão é uma liderança muito repartida. 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 54 esta é a parte boa, a de intervir num trabalho que é subsidiário do trabalho dos 
professores, estabelecendo as suas prioridades, as suas ideias, com transparência,. 
Outro, se calhar, teria outras prioridades, outras leitura, outra presença. Estou eu aqui, 
tenho estas, portanto é uma forma de gratificar a minha existência, a minha vida, 
intervindo de uma forma democrática. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 55 muito mais importante do que a experiência é a visão que se tem das coisas, para se 
organizarem no trabalho de acordo com a visão. A visão para mim deve ser 
democrática, ninguém é dono da verdade, eu também não sou, tenho muitas dúvidas e 
gosto das cumplicidades, com lealdade para construirmos projetos, claro, procurando 
nãos ermos radicais para não nos arrependermos de coisas completamente 
irremediáveis. Portanto, devemos ter bom senso. E..., portanto, como é que eu vejo? 
Vejo que primeiro se deve ter visão e quando se tem visão daquilo que deve ser a 
Educação e para onde queremos ir e depois de estabelecer determinadas linhas que 
podem orientar os nossos mandatos, nós sabemos como nos movimentar. Ser 
presidente não significa nada e eu estou disponível para concretizar a visão e o 
caminho. Estou disponível para andar com a vassoura na mão, para andar como os 
moeis às costas para representar a escola, com gravata ou sem gravata, para estar 
onde for preciso. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 43 56 penso sempre tudo em função dos alunos e da missão que a escola tem. 
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organização-escola e ao trabalho 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 57 acho que pretendo transmitir aos colaboradores, aos responsáveis e aos funcionários a 
missão da escola e a missão da sua unidade profissional dentro da escola: a secretaria, 
o bar, seja o que for. Faço-o porque se soubermos todos a nossa missão, pode faltar 
tudo mas, enfim, as pessoas, mesmo sem comando, sabem o que hão de fazer.  E eu 
vejo a escola com uma missão, que todas as escolas têm, que é importante nós termos 
presente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 58 O Conselho Diretivo é uma sala aberta para todos os professores. Conversar com os 
professores, ouvir os seus medos, reconhecer que têm razão, que há riscos, que pode 
ser assim, mas tentar-lhe dizer qual é a minha visão e qual é a visão do poder e as 
mudanças que pretende imprimir na administração do sistema escolar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 59 Claro que sim, como mediador também. Não uma simples correia de transmissão 
acrítica, de um lado para o outro, não uma pessoa que pode furar e dizer, sei lá: “Eu 
tenho mais poder, os ministros caem e eu vou ficar aqui”, isso seria uma deslealdade. 
Claro que a lei não é nenhuma vaca sagrada, pode-se violar a lei e há muitos heróis e 
democratas que já o fizeram e foram presos e, alguns, até pagaram com a vida essa 
ousadia, tornando-se heróis e exemplo a seguir. Portanto, a lei é a lei dos homens mas, 
eu acho que num estado democrático e com um poder legítimo,  não há nada de mais 
antidemocrático que eu enquistar-me na escola e dizer que o governo foi nomeado 
tendo por base os resultados eleitorais mas eu aqui tenho mais poder, a gente governa-
se e eles aqui não penetram. 
P.: Mas usando esse papel de mediador também não se assume como o representante 
da administração da Educação que diz aos professores que o que têm que fazer é 
cumprir e mais nada. 
Claro que não. O que eu faço é levar, com lealdade, o que se passa aqui e trazer, 
também com lealdade a visão de cima 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 43 60 o mais importante das escolas não é a gestão das escolas é o trabalho que os 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

professores fazem dentro da sala de aula com os alunos ou fora da sala de aula com os 
seus alunos também. Esse é que é o trabalho nobre, todo o resto é subsidiário deste e, 
portanto, o trabalho da gestão é subsidiário deste. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 61 eu tenho para mim que mais importante que o quadro e a lei são as pessoas. Nós só 
invocamos a lei, e de vez em quando, em momentos de conflito. Não é eu não quero 
saber o que diz a lei, não é bem assim, mas as pessoas fazem a diferença. E quando há 
pessoas que têm visão, acho eu, que são humildes, que valorizam os outros, que têm 
projetos para partilhar com os outros e são capazes de aderir a projetos de outros 
porque acham que são melhores que os deles. Enfim, agora invoca-se muito porque é 
novidade e as pessoas estão com os olhos todos a ver qual é a diferença, quais são os 
riscos, o que é que muda. Agora, isto há de estabilizar e há-de-se deixar de falar do 75. 
O que interessa são as pessoas e são as pessoas é que fazem a diferença. Eu acho 
que houve muito bons presidentes dos conselho executivos e muito bons presidentes de 
conselhos diretivos e muito bons reitores no tempo do fascismo. E há também pessoas, 
em todos os regimes, que as pessoas desejariam que não ocupassem determinados 
cargos e não exercessem determinados poderes. As pessoas fazem a diferença. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 43 62 O futuro tem um rumo que nós todos, coletivamente, vamos traçando. Nós só temos 
duas alternativas: ou não fazemos nada e vamos gerindo, olhando para o nosso 
umbigo, o dia a dia e as coisas hão de acontecer e outros puxarão e nós iremos atrás, 
arrastados, ou nós interpretamos o sentido das coisas e somos atores desse sentido. 
Atores a dois níveis: um em que podemos não concordar com ele e conseguimos fazer 
a diferença, divergir e convencer os outros de que o sentido não pode ser aquele e é 
outro, ou então interpretamos que o sentido é aquele e somos atores a puxar pelos 
outros desenvolvendo o sentido. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 45 78 Para algumas pessoas isto será como um outro trabalho qualquer, “Sou professora mas 
podia ser costureira, fazia vestidos e não sei o quê.” Eu penso que o papel dos 
professores é fundamental e acho que as pessoas veem como um emprego, um 
trabalho, onde eu vou buscar o ordenado ao fim do mês e quero lá saber … 
P.: Como gestora de topo sente essa responsabilidade na sua ação? Ou seja, de 
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organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

transmitir essa ideia e fazer com que ela possa ser levada à prática?  
Eu sinto isso, e digo-o muitas vezes…se calhar não o digo por exemplo nas reuniões 
gerais, não faria muito sentido, mas digo por exemplo em conselho pedagógico várias 
vezes. Eu tenho trabalhado esta questão e no dia a dia, na minha prática, com as 
pessoas, também sou capaz de lhes dizer isto. Os professores do 1.º ciclo são 
determinantes na vida de uma criança e digo isto muitas vezes aos colegas do 1.º ciclo. 
Em todos os sítios temos de fazer o melhor, das bases que uma criança trouxer do 1.º 
ciclo pode depender, é a minha perspetiva, o seu futuro.  
P.: E, no entanto, nunca foi professora do 1.º ciclo. 
Não fui, mas sinto. Eu costumo dizer que o meu filho, até ao 9º ano, viveu à custa de um 
bom 1.º ciclo que fez. Porque ele teve um bom 1.º ciclo e o professor conseguiu incutir-
lhe, desenvolver um conjunto de competências e capacidades que permitiram depois ir 
fazendo o seu percurso. Por outro lado incutiu-lhe um conjunto de métodos de trabalho 
que permitiram que ele fosse fazendo o seu percurso. A matriz da coisa, veio do 1.º 
ciclo. E acho isto para qualquer criança. Daí que me preocupo muito com os meninos do 
1.º ciclo…nomeadamente quando as coisas não correm bem.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 46 54 Aquilo que eu penso todos os dias, quando entro no Agrupamento, é que, qualquer que 
seja a decisão, deve ser justa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 46 55 Eu quero que as pessoas sejam felizes e preocupo-me muito que as decisões que eu 
tomo vão ao encontro daquilo que as pessoas também esperam, para que consigam 
realizar as suas funções com vontade. Não quero que as pessoas se sintam aqui 
obrigadas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 48 67 Sou uma pessoa mais solitária, mas continuo a trabalhar com equipas. As pessoas à 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

minha volta talvez ainda não se tenham apercebido, mas estou a alterar, 
profundamente, a forma de gestão da escola, partindo do conceito de equipa de gestão 
para o conceito de equipas alargadas. Pareço mais sozinha, mas não estou mais 
sozinha; estou mais solitária mas não estou mais sozinha. Desenvolvi, incrementei a 
gestão intermédia e estou a tentar dar-lhe uma base de sustentação que a permita 
crescer, trata-se, para utilizar um chavão de um desenvolvimento sustentado, de 
autonomia sustentada dos departamentos. Deleguei em departamentos situações que 
eu costumava resolver, porque estou a resolver o problema da porta aberta; não posso 
continuar assim. De repente, o modelo de gestão alterou-se, e não foi porque saíram os 
normativos, alterou-se pela própria dinâmica da sociedade e pelo facto da prestação de 
contas já não ser a fingir e por terem-se alterado muito. A responsabilidade do diretor 
aumentou; estou a tentar fazer um seguro de responsabilidade civil e estou a tentar 
utilizar o normativo das acessória para apoio jurídico, nós aprendemos também alguma 
coisa. A Direção tem de amadurecer. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 81 a escola para funcionar bem tem de ter uma liderança forte e depois lideranças 
intermédias bastante estáveis. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 82 é a minha visão da escola. Não pode ser um líder que vai sempre à frente do pelotão a 
puxar mas, pelo contrário, é alguém que vai sempre dando indicações ao pelotão e que 
sabe até vir a meio do pelotão ver como as coisas estão a funcionar. Se quiser, na 
minha perspetiva a grande revolução que há a fazer nas escolas é termos, por um lado, 
um líder que congrega vontades. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 49 83 a escola tem de estar centrada, acima de tudo, nos alunos, tem de estar ao serviço aos 
pais e encarregados de educação e ser feita, acima de tudo, pelos atores que cá estão, 
que são os professores, o órgão de gestão e os funcionários. Quando lhe digo que 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

centrada nos alunos e de serviço aos pais, a escola é contrária à moda de hoje de 
interferência dos pais na gestão, no dia a dia das escolas, que está a trazer mais 
prejuízos que benefícios, a minha ideia é a de que os pais se devem centrar muito mais 
na educação e que os professores, em conjunto com os pais ao nível da educação, se 
têm de centrar muito mais no ensino porque essa é a sua área enquanto profissionais. 
Esta fronteira hoje não é sequer ténue, ela não existe. Os professores tendem a 
queixar-se dos problemas de educação em casa, de disciplina e indisciplina, os pais 
interferem de uma maneira enorme no ensino, têm a mania que sabem daquilo que os 
professores ensinam. Há esta promiscuidade, que também é cultural, e uma falta de 
respeito. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 84 Para os professores o que é fundamental é ouvir bem os pais e ajudá-los a educar bem 
os filhos e já pus dois ou três, eu que até nem sou muito dessas coisas, tenho até 
alguma dificuldade em tomar essas atitudes, mas houve dois ou três pais que quiseram 
dar palpites de como as coisas aqui se deviam fazer. Aí eu disse-lhes: “O senhor tem 
todo o direito de vir aqui dizer o que é que se passa com o seu filho, mas como as 
coisas devem aqui ser feitas, nomeadamente palpites sobre o que o professor devia ou 
não ter feito, isso sou eu que decido. Se houver razão para qualquer procedimento em 
relação ao professor, sou eu que o faço, mas para isso, o senhor levanta-se e sai.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 49 85 Tenho mesmo esta ideia da comunidade educativa, cada um com os seus papéis muito 
bem definidos e delimitados. Até o do diretor. Sinto que na identidade que aqui se criou 
há um bom relacionamento que extravasa as fronteiras da escola porque os professores 
quando cá são colocados dizem que já ouviram falar. É uma escola que tem um bom 
ambiente. Há problemas de comportamento, aqui e ali, mas nada de muito grave. Nunca 
tive um problema com algum pai, nem sequer com ciganos, nunca um aluno me faltou 
ao respeito mas reconhecem-me na rua. Quase lhe diria, se me permite a imodéstia, 
que sou um diretor popular. Eu sou de cá, depois já fui vereador, também faço parte da 
Assembleia Municipal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 49 86 A parte que eu menos gosto é esta, a dos papéis. Por minha vontade eu acabava com 
os planos de recuperação que não são mais do que, já o disse à Inspeção, do que uma 
salvaguarda para os professores, se tiverem que reter o aluno. Eu até acabava com as 
retenções, a ideia do projeto Turma Mais é um pouco nesse sentido, o que não quer 
dizer que seja contra as retenções, mas a maneira como o sistema está concebido, e 
muitos professores ainda não perceberam isso. Os professores ainda oscilam entre 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

estes dois paradigmas. A classe docente tem um problema: é extremamente 
reprodutiva, não sei se o termo é o mais indicado, ou até mimética. O que eu lhe quero 
dizer é o seguinte: eles tendem a reproduzir o próprio sistema, aquilo que fizeram e 
esquecem-se de que são, como eu muitas vezes lhes digo, funcionários ao serviço de 
uma política. Os professores, por exemplo, não leem a legislação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 56 78 O meu poder aqui é tentar fazer que isto corra o melhor possível e prestar contas 
daquilo que ando para aqui a fazer, é esse o meu poder. Cada um assume o poder. No 
fundo, o meu papel aqui é fazer parte das soluções. 
P.: E não dos problemas. 
Exatamente, fazer parte das minhas soluções, das soluções dos alunos, primeiro, das 
soluções das famílias, no que é possível, das soluções dos problemas dos profissionais 
e dos não docentes de forma que as pessoas não se sintam mal, se sintam o melhor 
possível e venham trabalhar com gosto e, no fundo, dar uma resposta efetiva à 
comunidade para que esta escola potencie indivíduos para o mercado de trabalho. 
Acima de tudo que as pessoas se sintam bem, que gostem de vir para cá. "Professora, 
tive dezasseis e meio. Quero ir para medicina, acha que tenho de estudar muito?" No 
fundo isto tem de estar de acordo com a sociedade e com a vida. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 57 75 era uma mulher com uma personalidade muito vincada. Não quer dizer que não seja 
ainda, mas na altura, lembro-me perfeitamente, era muito determinada e era até um 
pouquinho... acessível mas inacessível, não sei se consigo explicar... 
P.: Sim, percebo. Criava uma certa distância. 
Exatamente. Era um bocado desconfiada, fui sempre um bocado desconfiada. E 
portanto aquilo para mim era: “Eu vou conseguir fazer isto, eu sou capaz de fazer isso.” 
Vou mudar algumas práticas que para mim achava que deveriam ser mudadas. Como 
qualquer gestor tenta sempre adaptar à sua maneira de ser. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 57 76 O seu comportamento foi mudando ao longo dos tempos? 
Fui amaciando. (...) Talvez a idade, isso não por uma razão muito simples porque se 
ouvir alguns dos colegas que estão aqui já há muitos anos, eles dizem que a reunião de 
abertura do ano letivo em que estiveram quando entraram aqui disseram: “Minha Nossa 
Senhora, onde nós nos viemos meter!” Nunca fiz nada para cativar. Também nunca tive 
uma lista opositora, estabeleci sempre as minhas metas ao nível da percentagem de 
votação. Entretanto, se eu visse que... Uma segunda volta, nunca estaria nos meus 
horizontes, nunca me submeteria a uma segunda volta. Os colegas sabiam que eu 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1251 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

nunca me candidataria a uma segunda volta. Portanto, se não estavam contentes, 
apresentavam uma lista, ou então votavam em branco, voto nulo, não votavam. Sabiam 
perfeitamente que eu, o meu orgulho profissional, digamos assim, não me permitia de 
estar à frente, se eu não soubesse que não soubesse que tinha uma votação em força 
em mim. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 58 57 apesar de dizer que a equipa é una e que funciona como um bloco, permita-me colocar-
lhe alguma dúvida nisso, porque parece-me ser evidente que a responsabilidade que 
um presidente tem é diferente da responsabilidade que um adjunto ou vice-presidente 
tem. Ou estou enganado? 
Eu não faço sentir isso. 
P.: Não faz sentir isso aos outros, mas sente-o? 
Não faço sentir isso aos outros, mas sinto que a responsabilidade é minha e assumo. 
Aliás, já tive, já tivemos diversas divergências, diversos conflitos com entidades 
terceiras, em que eu assumi totalmente a responsabilidade daquilo que os colegas 
faziam, não era do eu fazia, era a responsabilidade daquilo que os colegas faziam, 
como se fosse eu a ter feito. 
P.: E isso provocou alguma forma diferente de sentir esta função? 
Esta atitude que eu assumi, desde sempre, decorreu duma outra realidade, que penso 
que é genérico ou generalizado no país, em que os professores não têm ninguém que 
os apoie ou que os defenda quando precisam. Somos todos humanos, todos 
cometemos erros, e o professor nas suas funções tem um handicap relativamente a 
outras profissões porque tudo o que faz é público, tudo o que faz é exposto, tudo o que 
faz é partilhado e observado, não é? A crítica é constante. Quando comete um erro, 
dificilmente encontramos alguém que apoie ou que defenda e esse foi um dos meus 
princípios: só consigo estar aqui defendendo, naturalmente, o trabalho que os 
professores fazem e defendendo os erros que eles cometem, porque não os fazem 
premeditadamente. Todos cometemos erros que não são premeditados; pode ser um 
acidente, pode ser uma distração, pode ser como agora, acabámos as reuniões hoje, 
pode ser o excesso de burocracia que leva ou proporciona situações em que o erro é a 
coisa mais fácil de acontecer. São tantos os papéis que se têm que preencher que é a 
coisa mais fácil do mundo. E desde logo a situação é pública, por isso não há qualquer 
reserva de imagem do professor. A exposição é permanente e alguém tem que assumir 
essa defesa, não é? Enquanto possível. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 58 58 Penso que pelo menos aqui já fiz, fiz aquilo que a comunidade... respondi às 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

expectativas da comunidade. Penso que pouco mais tenho que dar de novo, não é? 
Porque também temos que trazer coisas novas, não podemos estar a repetir sempre a 
mesma coisa. 
P.: Tem que se sentir desafiado? 
Precisamente, porque senão isto cai na monotonia, também não tem muita piada e tem 
que haver desafios e tem que haver coisas novas que nos motivem. Ah, mas acima de 
tudo quando me levanto de manhã e, como dizia, e olho para o espelho, é assim: É 
mais um dia para dar o meu melhor, todos os dias, este é o meu pensamento. Agora se 
me disser assim, mas é o quê, é o chefe, é o líder, é o que manda nisto tudo? Não sei. 
É quem gere, é quem administra, eu não gosto muito do gerir, o administrar, isto anda 
aqui um bocado, anda aqui um bocado difícil de definir, porque o ministério não nos 
deixa muitas vezes sentir que gerimos, não é? Nós administramos, na medida do 
possível, mas a gestão temos algumas limitações para a fazer, não é? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 58 59 quando surgem dificuldades e assim conflitos que conhecimentos é que mobiliza para 
os ultrapassar? 
Conhecimentos? 
P.: Sim? 
Tem que me ajudar. 
P.: Quando tem uma situação conflituosa, sei lá em torno da distribuição de serviço, da 
avaliação, dos objetivos que são necessários atingir, que recursos é que usa para 
ultrapassar esses conflitos e conseguir levar a água ao seu moinho? 
Nessas áreas nunca tive conflitos e não sei como é que lhe posso responder, quando 
me vir confrontado com algum. Não porque é assim, eu sei que há coisas que nós 
fazemos, que enfim nós vamos saber... 
P.: Fala, por exemplo, com a administração da educação, com a direção regional, para 
ultrapassar esses conflitos, aconselha-se, pergunta o que é que deve fazer? 
Não, é tudo resolvido internamente, com os recursos internos. Bom senso, ponderação 
e decisão. Decisão requer uma autoridade, requer o reconhecimento dessa autoridade. 
Não sei, espero que seja reconhecido, pelo menos não tenho tido conflitos 
internamente. Tenho tido alguns conflitos com a administração, mas internamente não. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 59 66 todos os cargos antes do 75, muitos dos cargos que eram designação, nós só 
escolhíamos as pessoas que primeiro nos davam garantias, que entendiam o 
funcionamento das coisas. Portanto, eu estudava as pessoas todas e dizia: “Tu é que 
tens jeito para isso, tu é que tens para aquilo”, e dava-lhes instrumentos de saber para 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

poder desempenhar. Ao longo destes anos tive, tive alguns desencantos, claro que tive, 
algumas políticas educativas, esta última revisão do Estatuto da Carreira, dos 
professores titulares, quer dizer, coisas que todos nós dominamos e sabemos que foram 
momentos negativos. Tiveram algumas coisas positivas, claro. Acho que esta história de 
se ter distribuído para a escola componente de tempo letivo foi enriquecedor, porque 
tem um acréscimo de recursos. Agora, a menor possibilidade de flexibilizar essa 
utilização é que é menos boa. Tivemos momentos interessantes quando havia, diria eu, 
mais desafogo económico e todos os alunos do Agrupamento, contavam para o crédito 
anual da escola, nós tínhamos psicólogo, nós tínhamos um contador de histórias, nós 
tínhamos oficina de expressão dramática, tudo pago em recibo verde com, com a verba 
que vinha desse bolo. Mas temos coisas interessantes, temos por exemplo: o 1.º ciclo e 
o pré-escolar têm contas correntes, têm contabilidade organizada como nós temos nos 
bancos. Qualquer docente sabe quanto dinheiro é que entrou, quanto é que tem de 
dinheiro, quanto é que pode aplicar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 59 67 Eu diria que sem lideranças fortes que poderão ter uma matriz mais unipessoal ou 
menos, tem é que ter sempre uma coisa, é uma capacidade de abertura, diálogo e 
transparência, e de audição, se tiver isto não tenho grandes problemas que ela seja 
unipessoal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 59 68 eu sou defensor dum conceito que é assim: há muitos anos eu fui a uma conferência, o 
professor Formosinho já falava no currículo por corte, mas foi giro que essa senhora 
francesa veio falar disso de uma outra maneira. Ela deu como exemplo fantástico que 
era Fukuoka, uma cidade do Japão, quando, foi quando se impulsionou enquanto 
cidade, a edilidade, os indivíduos da câmara, os engenheiros e isso tudo, não criaram 
redes pedonais para ninguém. E o que é que fizeram? Durante um certo período de 
tempo começaram a observar quais eram as tendências das pessoas e, em função das 
tendências, identificaram pontos ótimos para situar as zonas pedonais e identificar 
pontos de enorme perigosidade; e foi assim que nasceram. Esta é a ideia que eu trouxe 
sempre para mim, vai-se fazendo inflete-se o caminho em função da reflexão. O 
problema é que, às vezes, nas escolas não há tempo para isso porque as demandas 
são muito grandes e não há tempo para isso e o tempo de disponibilidade na escola não 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1254 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

existe e quando existe, os processos que são utilizados acabam por sonegar às 
pessoas o seu papel de isenção de intervenção, porque ou decide-se por um lado ou se 
desvaloriza. E esta, olhando para o espelho, é outra coisa que eu acho que as pessoas 
sentem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao trabalho 

Delta 60 65 A escola para mim, neste momento é o mais importante, as minhas filhas já estão 
casadas, não tenho netos, não tenho mulher, estou sozinho. A escola neste momento é 
ainda muito mais do que uma missão, é a minha casa. Eu no outro dia disse, na 
brincadeira, que aquele sofá ali só não dá para esticar porque se desse ainda passava 
ali pela brasas. Passo o dia aqui na escola: manhã, tarde e noite, nas reuniões e por aí 
fora e levo isto assim. Gosto daquilo que faço. Podia aposentar-me neste momento, 
tenho 39 anos de serviço mas não tenho a idade, tenho 59, mas a minha missão é, em 
2012/2013 termino o mandato e não vou chegar a 2014 porque, como sabe, em 2014 
passamos ao regime geral, oitenta por cento e o que eu tiver, ao menos que vá com 
noventa por cento. A escola como eu a vejo é assim, tem de se organizar e de 
programar, mas a escola tem de ser de porta aberta porque cada bloco, de hora a hora, 
há um problema para resolver que nós não sabemos qual é. Pode ser um acidente, 
pode ser o problema da falta de um docente, podes er outro tipo de problema qualquer e 
a escola é isto, tem de estar aberta. Por isso é que eu digo que a Educação não se faz 
só no papel, com avaliações, por aí fora. Não, a Educação faz-se acompanhando os 
alunos ao longo do tempo, o ir ao espaço deles, ir aos intervalo com eles. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\2. Atitudes face ao 
trabalho e à relação 

Delta 30 78 não mudei os meus hábitos, continuo, ainda hoje, a pensar da mesma forma, com a 
mesma forma de estar. Isso não teve grande influência (...)... agora há uma influência 
que teve: passei a trabalhar muito mais horas para a escola do que até aí. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 10 103 isso tem a ver com a forma de liderança porque até determinado momento da minha 
gestão fazia uma gestão de absoluta porta aberta. Agora já não pode ser assim. As 
pessoas entravam e saíam quando queriam 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\A gestão de porta aberta 
acabou 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Agir pedagogicamente 

Delta 39 95 A forma como eu acho que deve ser desenvolvida a ação dentro da sala de aula, o 
processo de ensino e a aprendizagem. Eu acho que o modelo, digamos, de exposição, 
é um modelo acabado, é um modelo que pode ter em 90 minutos, 5 ou 10 minutos da 
aula, mas não faz sentido sozinho, por si só ser o grosso de uma aula. Uma aula tem 
que ser um momento de partilha, de construção coletiva do conhecimento, não pode ser 
uma forma do professor se superiorizar aos alunos e de mostrar aos alunos que ele, em 
determinado assunto, é que é o mestre. Não, eu acho que isso já não é possível no 
mundo de hoje, com todas estas tecnologias. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Aplicação total 

Delta 14 113 se eu quero os melhores tenho de trabalhar ao sábado e ao domingo, os privados fazem 
isso, não tenho de ter complexos com isso, apesar de ter tido queixas por ter 
selecionado pessoas ao domingo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 23 100 Eu sempre entendi que um orgão diretivo (...) tem uma função essencial que é preparar 
ou criar condições para os profissionais e os intervenientes na comunidade educativa 
poderem agir sem dificuldades. Portanto, ir eliminando os problemas que possam surgir 
a quem está no terreno a trabalhar diretamente. Eu penso que era essa é uma das 
funções. 
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trabalho\Apoiar a ação dos outros 
profissionais 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Aprender a delegar 
competências 

Delta 08 121 Ao nível dos docentes existe também esta tentação de perguntar tudo, centraliza-se 
tudo numa só pessoa. É um erro também da minha gestão, eu tenho que aprender a de 
delegar mais competências. Mas a delegação de competências tem um problema que é 
a sua monitorização posterior e nem sempre é fácil fazê-lo sobretudo numa altura em 
que nós estamos em mudança.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Aprender a delegar 
competências 

Delta 11 101 A avaliação externa que eu tive da escola uma das coisas que deu é que eu era um 
líder com muita dificuldade em delegar, que concentro em mim muita coisa. Eu não 
tenho dificuldade em delegar, mas concentro muita coisa em mim. Eu acho que o 
problema não é exatamente dificuldade em delegar, eu vejo a coisa por outro ângulo, o 
que se passa é que quando eu confio inteiramente no trabalho das pessoas, confiar 
plenamente no seu trabalho como se fosse eu, eu delego. Ora isso não tem acontecido 
sempre assim, e continua a não acontecer com pessoal mais novo. As pessoas sentem 
isso e não é por ser controlador ou castrador, é que se calhar as pessoas sentem mais 
segurança nas respostas que eu dou. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Aprender a delegar 
competências 

Delta 11 102 Há, de facto, necessidade de delegar de dar autonomia às pessoas, cada uma trata da 
sua parte e depois, obviamente eu tenho de ser informado e nas reuniões discutimos. 
Eu acho que tenho de ser mais disciplinado nesse aspeto, tenho de me reservar mais 
porque senão não é possível. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 07 114 as coisas têm sido bem mais difíceis nos últimos tempos por causa da necessidade de 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Assertividade e rigidez 
nos últimos tempos 

tomar posições muito assertivas e muito rígidas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Assumir o trabalho 

Delta 02 142 não nos furtamos ao trabalho, não é? E por muito trabalho que isso nos possa dar. 
Portanto, acho que esses primeiros três anos foram anos de partir muita pedra, de 
encontrar, de reformular. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Assumir o trabalho 

Delta 29 99 Eu dedico-me e gosto do que faço. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 02 143 o eu sentir que quando tenho que decidir, decido, sinto que as pessoas entendem que 
eu decidi, mas que antes eu auscultei. Mesmo se chamar A, por exemplo, que é líder de 
opinião do seu grupo, ou que é coordenador de departamento e lhe perguntar: “Olha lá, 
o que é que tu achas sobre isto?” 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1258 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Auscultar e decidir 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Auscultar e decidir 

Delta 04 80 eu posso nomear mas auscultar, não nomeio só por nomear. Um Diretor deve fazê-lo 
pensando sempre no que é melhor para a sua escola e isso não tem a ver só com o 
desempenho daquele professor naquele cargo. É fazer o balanço entre ter um excelente 
coordenador de departamento e o impacto que essa escolha vai implicar no grupo, ou 
seja, às vezes, o proveito é menor do que tendo um assim-assim. É preciso estar muito 
atento às roturas.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Capacidade de gerir 
conflitos 

Delta 04 81 sentir o outro, de antever determinadas situações, de antecipar determinadas reações e 
de as controlar para evitar que cheguem a determinado ponto de conflito. Nós 
professores conseguimos perceber isso. A gestão de conflitos é fundamental numa 
escola.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Criar a minha autonomia, 
mesmo correndo riscos 

Delta 13 139 eu para mim tenho uma coisa que aprendi no início da minha formação em 
administração escolar, é que eu tenho de conquistar a minha autonomia. Eu tive alguém 
que me dizia, já não sei quem, aí da administração escolar, se o doutor Licínio Lima, se 
o João Formosinho, não sei se o João Barroso, que também me influenciou um bocado, 
mas alguém me dizia um coisa assim: “Quando não há escrito nós temos de decidir.” E 
isto é que na minha perspetiva é autonomia, eu não estou à espera que me deem 
autonomia para fazer isto ou aquilo. Se há normas e regras que estão estabelecidas 
para nós atuarmos, nós atuamos de acordo com elas, se não há e não nos são dadas 
outras nós utilizamos uma regra muito importante que é o nosso bom senso. (...) E 
conquisto-a. Eventualmente corro riscos, mas quem é que não corre nesta vida? 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 29 100 acho que as escolas têm de mudar muito, não é preciso estar no decreto-lei. Eu tenho 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Criar a minha autonomia, 
mesmo correndo riscos 

toda a autonomia possível. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Criar a minha autonomia, 
mesmo correndo riscos 

Delta 29 101 É evidente que tem de haver regras; há os documentos orientadores e estruturantes 
mas na ação nunca fiquei manietada por não fazer. Eu corro riscos. A inspeção existe e 
faz a sua função mas eu corro riscos em termos de gestão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Criar sinergias 

Delta 10 104 Acho que esta ou outra escola só se consegue gerir com um conjunto de sinergias que 
apontam todas para o mesmo sítio 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 26 56 Fazemos também isso muito pelo exemplo, nós trabalhamos, desde o início. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1260 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar o exemplo 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar resposta imediata às 
situações surgidas e aos 
problemas 

Delta 08 122 Procuramos sempre apontar para que as situações que nos vão aparecendo sejam 
resolvidas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar resposta imediata às 
situações surgidas e aos 
problemas 

Delta 17 101 eu não sou, de maneira nenhuma, daqueles que, como nós víamos naquelas novelas 
brasileiras que: “Se estás mal vai viajar.” Eu não consigo viajar se tiver problemas para 
resolver, não os vou resolver na viagem. O que quero dizer é que há determinadas 
situações em que a pessoa também acorda durante a noite. E quando se está deitado e 
acordado nós só vamos buscar as coisas que não estão resolvidas. Isto acontece a 
qualquer um de nós, e algumas coisitas, a pessoa faz a pergunta a ele próprio: “E esta? 
Esta ainda não está resolvida. Como é que vou resolver isto?”. Tem que haver uma 
solução. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 08 123 Não tenho a componente letiva desde logo, se bem que eu faça uma coisa que 
considero muito útil. Eu dou muitas aulas de substituição nos diversos instrumentos, isto 
é, no meu instrumento, sobretudo, mas às vezes nos outros instrumentos quando não 
está o professor, mediante um plano, e dou aulas de formação musical. Dou muitas 
aulas de substituição, permanentemente. 
P.: Não tem componente letiva no papel, mas acaba por ter na prática? 
Acabo por ter na prática. Sim, sabe é útil tê-lo porque num órgão diretivo se nós nos 
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organização-escola e ao 
trabalho\Dar umas aulas quando é 
necessário 

fechamos exclusivamente na função administrativa, passamos a não ter noção daquilo 
que é a atividade educativa da escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar umas aulas quando é 
necessário 

Delta 08 124 até nas aulas de substituição que eu dou, eu acabo por dar conta daquilo que é 
importante, da importância que há na perspetiva direta do trabalho direto como 
professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Defender a qualidade da 
escola pública 

Delta 42 75 eu acredito convictamente num bom serviço público de Educação, sem deixar de 
acreditar que também pode haver um bom serviço privado, chamemos-lhe assim... 
Acredito que é dever do Estado garantir um bom serviço público de Educação,. Um bom 
serviço público de Saúde, uma boa Justiça, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que parece 
que nós não temos, ou temos dificuldade em ter... Mas eu acho que se tivermos de pôr 
lado a lado estes serviços, estes quatro serviços: Educação, Saúde, Justiça e 
Segurança; eu acho que a Educação é o melhor deles todos. 
P.: E o Diretor tem um papel?... 
Eu acho que o Diretor tem... e é precisamente por isso que a Educação é o melhor. 
Portanto, o serviço público de Educação não é o somatório de todos os serviços locais, 
mas também é isso. É isso e muito mais do que isso, mas também é isso. Eu acho que 
a Educação beneficia de ter em cada ponto local desta rede uma pessoa que, 
claramente, encabeça. Nós nos outros serviços não temos isso, não vemos onde é que 
estão essas lideranças. Eu acho que esse aspeto é o cimento que faz com que o 
sistema tenha coerência e se articule, ou seja, aquilo não está a funcionar bem e vamos 
lá ver o que é que se passa com aquele gajo. Os polícias andam a discutir se as 
esquadras devem ser de proximidade, se têm de ser superesquadras ou não e ainda 
não chegaram a uma conclusão. Os hospitais se são públicos, se são privados, se são 
públicos com gestão privada ou privados com gestão pública, se é com médicos 
espanhóis, se é com enfermeiros... ninguém sabe nada. Acho que ao menos nas 
escolas essas coisas já estão mais ou menos definidas. Eu acho que o Diretor, o órgão 
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de gestão é que é o garante dessa coerência e dessa unidade, para o melhor e para o 
pior. Quanto corre mal, também... mas pronto, se corre mal, aí substitui-se. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Delegar competências 
mas centralizar a decisão 

Delta 02 144 Eu também centralizo, é verdade. Agora, o que eu faço é que dou responsabilidades a 
um conjunto de gente e peço-lhas, portanto, tudo tem que passar por mim. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Delegar competências 
mas centralizar a decisão 

Delta 02 145 não sou eu que faço tudo, até porque sei que se for eu que fizer tudo faço mal 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Delegar competências 
mas centralizar a decisão 

Delta 02 146 Não consigo fazer tudo, agora eu estudo o corpo docente que tenho, os meus recursos 
humanos, e vou delegando competências que reportam sempre a mim. Não há nada 
que se faça que eu não possa saber, mas isso acho que é normal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 42 76 a área de alunos está toda entregue à minha colega, ela coordena isso tudo, coordena 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Delegar competências 
mas centralizar a decisão 

os coordenadores dos diretores de turma mas, apesar disso, se há algum problema, é 
comigo que vêm falar e sou eu que o resolvo, não é ela. Ela tem uma personalidade 
muito diferente da minha e dificilmente conseguiria resolver um problema desses. E, 
portanto, nessa medida, nessa medida, sim, claramente sou o líder da escola. Mas, se 
têm um problema muito específico, por exemplo de informática ou de instalações vão ter 
com o meu colega que trata desse assuntos. Por exemplo, se é preciso dinheiro vão ter 
com o meu colega subdiretor que, apesar de eu presidir ao conselho administrativo eu 
delego nele e é ele que trata desses assuntos e que tem o controlo direto das contas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dialogar antes de decidir 

Delta 15 87 A liderança passa por um diálogo constante. Claro que dá muito mais trabalho porque 
eu como Diretora posso dar ordens, mas como é que eu vou dar uma ordem sem antes 
entender bem essa ordem e quem é que vai fazer isso? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dialogar antes de decidir 

Delta 15 88 Posso então concluir que é uma líder que pretende motivar e envolver as pessoas no 
funcionamento da organização? 
Sim, tem de ser assim e considero que, embora a classe docente seja muito sui generis, 
não se conseguem resultados se não for assim. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 21 83 Todas as decisões que tomo só são tomadas depois de ouvir a opinião dos outros. 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dialogar antes de decidir 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dialogar antes de decidir 

Delta 21 84 isso significa que só faz aquilo que os outros lhe dizem para fazer? 
Não, não. 
P.: Se não funciona ao sabor da corrente do que houve, como é que funciona? 
Primeiro tento ouvir, mas se acho que aquela opinião não é a melhor, tento convencer 
os outros. 
P.: Posso inferir das suas palavras que esse princípio de audição é no sentido da mais-
valia e do enriquecimento da sua posição final. 
Sim, do enriquecimento da decisão final. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Distanciamento nas 
decisões difíceis 

Delta 11 103 eu tento ser coloquial e simpático com as pessoas mas quando tenho de tomar uma 
decisão que doa, eu tenho de a tomar e para isso eu tenho de ter algum distanciamento, 
foi uma evolução natural que foi acontecendo, não é uma coisa propositada, que foi 
pensada. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Estimular as lideranças 
intermédias 

Delta 26 57 Isso [estimular as lideranças intermédias] é fundamental. É aí que se resolve quase 
tudo, é sobretudo na qualidade das lideranças intermédias e na capacidade de 
mobilização que está quase tudo. Aí e no interesse em melhorar sempre, 
permanentemente, a escola tem de ter, e tem, vontade de melhorar permanentemente, 
tem prazer em melhorar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 07 115 o que é normal é que só chegue à direção da escola, aquilo que não pode ser filtrado, 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Evitar assuntos assuntos 
menores 

nem pode ser trabalhado ao nível deles. Portanto, em nenhum momento, não é normal, 
não deve acontecer que a direção esteja ocupada com situações menores. Porquê? 
Porque se trata de priorizar o nosso tempo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Evitar facilitismos 

Delta 10 105 Às vezes sinto-me incomodado porque não consigo entender como é que os jovens e as 
famílias não veem o esforço que o país está a fazer para lhes proporcionar condições 
que ninguém teve e que eles não valorizam. Claro que eu também tudo o que tive 
conquistei-o. Agora não, os jovens têm tudo e depois têm-no, muitas vezes no pior dos 
sentidos. Lembro-me que na minha escola quisemos um campo de jogos e fomos nós 
que o fizemos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Evitar más práticas 
educativas 

Delta 08 125 a minha missão e atividade tem-se centrado em minorar os riscos para as crianças do 
contacto com más práticas educativas. Isto tem o seu quê de esquisito, mas é assim 
mesmo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 06 89 Deixou de ter componente letiva. 
Deixei. 
P.: Desde o início? 
Não, ainda tive durante algum tempo. Deixei porque prejudicava os alunos e a direção 
da escola. Os meus alunos estavam sempre à minha espera mais não sei quantos 
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organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Exclusividade no 
exercício da função 

minutos e eu chegava lá ainda com problemas da direção na cabeça. Manter 
componente letiva é um absurdo, é profundamente errado. A lei continua a dizer que se 
pode ter componente letiva, mas diz mal, na minha opinião. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Exercer bem o controle 
da atividade 

Delta 16 114 se calhar, vou ter de ser mais controladora, sob pena de me cair em cima coisas que eu 
não preveni. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Exercer bem o controle 
da atividade 

Delta 16 115 eu quero começar a acompanhar mais. Com os coordenadores dos diretores de turma 
também tenho agora os meus adjuntos que vão começar a trabalhar mais com eles, 
mas eu também quero estar presente. Quero estar mais por dentro de tudo o que se 
passa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 13 140 Eu, de forma nenhuma, não deixo de exigir que os outros sejam responsáveis com os 
níveis de competências que tenham, porque as competências, quer delegadas, quer 
próprias, exigem responsabilidade. Isso eles sabem claramente porque há alguns 
termos quase chave que eu uso e um deles é este: “Quanto mais competência, mais 
responsabilidade. Tens competências, respondes por elas.”, e eu também respondo. 
Portanto, isso obviamente está claro aqui, nem sequer é discutido porque as pessoas 
assumiram-no, têm isso bem assumido. 
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trabalho\Exigir responsabilidade 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fazer com que os órgãos 
tomem posições 

Delta 07 116 Ainda hoje disse, em Conselho Pedagógico, lhes disse: “Vocês têm determinado poder 
e têm capacidade de decisão. Se não exercerem essa capacidade de decisão, perdem-
na, porque se não tomarem decisões ninguém vos reconhece essa capacidade de 
decisão.” Portanto quer dizer, sobra tudo para onde? Para quem? Estávamos a falar da 
distribuição de serviço docente. Ok, sim senhora, a nós, direção, compete-nos fazer 
distribuição do serviço docente, mas partilhado com quem? Com os coordenadores e 
subcoordenadores de departamento mas, por favor, não digam aos colegas que a 
decisão foi da Direção. Não, assumam que vocês foram um dos elementos integrantes 
nessas tomadas de decisão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fazer cumprir a lei 

Delta 01 101 Eu estou aqui para cumprir a lei, para fazer cumprir a lei  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fazer cumprir a lei 

Delta 02 147 eu estou aqui, não estou tanto tempo na sala de professores, também vou à sala de 
professores mas, obviamente, não estou na sala de professores o tempo que os 
professores estão, estou muito menos e, portanto, aquilo que eu pretendo é ter sempre 
alguém equipado na sala dos professores com as verdadeiras razões da medida, 
porque o contrapoder existe em todos os sítios, não é? Portanto, a tendência é sempre 
dizer: “Ah, tem algum jeito, isto?” Assim pode dizer: “Desculpa, foi por isto e por aquilo, 
foi discutido no Pedagógico, ela perguntou.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 02 148 a razão porque eu consigo ter um grande poder de intervenção, junto do corpo docente 
da escola é exatamente porque eu antes, de decidir, eu procuro equipar as pessoas 
com as razões da minha decisão. 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 149 Preocupo-me com a qualidade da informação e preocupo-me, principalmente, quando 
tomo uma medida que eu estou convencida que é boa para a escola, que (...) as 
pessoas percebam a verdadeira fundamentação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 150 eu acho que qualquer decisão e qualquer análise tem que ser sustentada em dados 
sistematizados. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 02 151 eu tenho sempre a preocupação de ter dados e reflexão a seguir, e dizer, chegar ao 
final do ano, quando temos aquele debate de dois dias, e dizer: “Isto não correu bem por 
isto, assim e assim, temos que intervir aqui, ali e acolá. 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1269 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 152 é sempre aos meus amigos que eu peço mais trabalho, e, se calhar, por razões que são 
explicáveis poque são os que eu conheço melhor, são os que eu conheço melhor as 
competências e, portanto, sei que são capazes. Portanto, ninguém me pode acusar aqui 
dentro da escola de que A, B ou C tem tratamento preferencial. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 153 eu penso que isto leva as pessoas a perceber, não quer dizer que não haja sempre um 
ou outro que não perceba, é saudável que haja sempre alguns que não percebam, que 
discordam, tudo bem. Mas o que importa é que haja argumentos para se dizer: “Olha 
não é por isso, é por aquilo e por aqueloutro.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gerir bem o serviço 
docente 

Delta 02 154 Eu tenho uma equipe, eu tenho que gerir, eu costumo dizer que a qualidade de uma 
escola se gere na distribuição de serviço. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gerir de porta aberta 

Delta 11 104 Quando digo que estou de porta aberta, as pessoas vêm e eu não tenho lata para dizer 
que agora não posso ou fala com fulano; tenho tendência para responder. Acho que é 
um questão de organização e de disciplina e desse ponto de vista eu não tenho sido 
muito disciplinado 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gerir o orçamento da 
escola como se fosse o familiar 

Delta 27 78 Eu vejo a escola como profissional do ensino, como pai, como chefe de família, eu 
quero dizer-lhe que nunca gastei o meu subsídio de natal para fazer férias, já tenho 34 
anos de serviço, sempre o guardei.  
P.: Usa esse mesmo princípio para a escola? 
Exatamente, para a escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gerir o orçamento da 
escola como se fosse o familiar 

Delta 27 79 a escola para si faz parte integrante da sua família? 
Exatamente.  
P.: Ou seja, é uma extensão da sua família. 
É. E se não for assim eu penso que não é escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 12 86 tenho a política de porta aberta que é uma tradição nesta instituição desde há longa 
data, eu já cá estou há muitos anos. É incomodativo mas em termos de relações 
humanas há benefícios. 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gestão de porta aberta 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Haver democracia nas 
decisões 

Delta 23 101 Há uma coisa por que eu sempre me pautei, que foi haver sempre democracia nas 
decisões. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Haver democracia nas 
decisões 

Delta 25 84 Eu ouvi uma vez à professora Fátima Sanches na Faculdade de Ciências, ela falar de 
um autor, já não me lembro qual foi o autor, mas lembro-me de ela falar nisto, dizia ela 
que a partir dos quatro, acho ou cinco anos, as lideranças tendiam a tornar-se 
autocráticas e isto ficou-me sempre na cabeça, sempre na cabeça. Ou seja, é o de não 
conseguir ter a perceção, ou de querer ter sempre a perceção de que isto não 
aconteceria, porque eu acho que, independentemente dos modelos, dos modelos de 
gestão que têm passado ao longo dos anos, continua a haver aqui um fator que é 
fundamental que é a capacidade de liderança das pessoas. E são as pessoas que 
contam, porque nós temos maus gestores, gestores aqui no sentido de agentes 
escolares, em qualquer um dos modelos. Portanto, não é pelo facto de o modelo ter 
mudado que passa a haver bons gestores. E temos bons gestores com os diferentes 
modelos e, portanto, conta aqui muito a pessoa. Acho que isso é uma invariável. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 40 47 Já em 93 se falava da gestão das escolas por controlo remoto, como referia o professor 
Licínio Lima. Eu acho que é possível, é uma questão de querer, de vontade, introduzir 
certas práticas democráticas dentro deste próprio modelo. Por exemplo, em relação aos 
órgãos, às estruturas de orientação educativa, eu mantive a prática democrática da 
eleição. 
P.: Abdicou da capacidade de nomear? 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Haver democracia nas 
decisões 

Abdiquei do princípio da confianças em favor do princípio da responsabilidade e, 
portanto, foram os professores que propuseram o coordenador através de uma eleição. 
Claro que se me pusessem certas pessoas no comando eu não aceitaria. Mas eu aceitei 
todas as propostas que me fizeram quer para coordenador de departamento, quer para 
outras estruturas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Induzir as opções alheias 

Delta 15 89 Tenho de lhe dizer que há muitos anos, sendo eleitos pelos seus pares, só eram eleitos 
aqueles coordenadores que eu queria. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Inovar 

Delta 04 82 querer inovar e de querer que não fosse a escola de antigamente, ou seja, manter o que 
ela tinha de bom no antigamente mas acompanhar a mudança e a nova conceção de 
escola e não ignorar a evolução da sociedade. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Inovar 

Delta 04 83 A capacidade de inovar 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 39 96 querer colocar em prática algumas das ideias que temos e que achamos que podem ser 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Inovar 

importantes, que nos complementam enquanto líderes, enquanto gestores. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Isolar bolsas de 
resistência 

Delta 08 126 há outro tipo de situação que é a de termos que isolar algumas bolsas de resistência à 
relação de boas práticas. Isso também acontece, que é uma coisa muito complicada 
mas que tem que ser feita. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Lidar com a mudança 
rápida 

Delta 07 117 as coisas da Educação aqui em Portugal mudam a um ritmo, mesmo que tu estejas 
sempre em funções, a sensação que tens é que estás sempre desatualizado. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 01 102 eu tenho é que ter uma equipa unida e coesa e que a gente esteja à vontade 
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organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Manter a equipa coesa 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Manter a equipa coesa 

Delta 01 103 desde que a gente trabalhe em equipa, apesar da nova gestão ser um órgão unipessoal, 
a verdade é que eu próprio não liguei muito a isso, apesar de saber que a 
responsabilidade é minha, mantive a mesma perspetiva e mantenho a mesma 
perspetiva e os meus colegas sabem isso  Tenho colegas que trabalharam comigo 
como Presidente do Conselho Executivo e que estão a trabalhar agora comigo como 
Diretor e eles próprios sabem que não sentiram mudanças. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Moderar e refletir 

Delta 28 85 na gestão tem de se ter uma visão estratégica do desenvolvimento da escola, mas essa 
visão tem de ser partilhada com os outros. À medida que os outros vão partilhando essa 
visão, vão aderindo a ela, a gente vai naturalmente mudando. Há quinze anos atrás eu 
dizia: “Vamos, vamos, não vale a pena pensar nisso, é fazer, fazer, fazer.” Hoje eu já 
digo: “Calma, é melhor pensar, já temos atividade a mais.” Neste momento, em vez 
daquela função primordial de espremer, de empurrar, de puxar, que tinha no princípio, 
hoje é muito mais de moderar e de refletir. Isto porque a fase de produzir coisas passou, 
ou antes, continuamos a produzir mas já não é produzir para a quantidade mas vamos 
selecionar. Há quinze anos atrás se alguém nos convidasse para ir tocar na abertura de 
um colóquio qualquer, nem que fosse sobre a Cochinchina, a gente ia e íamos com os 
melhores. Hoje vamos, mas vamos com os miúdos do 1.º ciclo. Mudou, o 
comportamento vai mudando e passa de uma agressividade, no bom sentido, para mais 
de passividade de se deixar ir. No fundo, é fazer mais de lema, o barco já anda, agora é 
preciso guiá-lo e, de certa forma, protegê-lo. É isso que mudou e, de certa forma, 
mudou imenso. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 04 84 eu gosto de contagiar, de fazer que os outros acreditem num projeto. Gosto de fazer 
com que seja criado um clima de ética, um clima de integridade, um clima de 
responsabilidade, um clima de confiança, de respeito pelo outro e, acima de tudo, um 
clima de transparência. Fundamentalmente de levar as que as coisas mudassem e que 
as pessoas acreditassem e que fizessem as coisas com paixão, com gosto, com 
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organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Motivação, transparência 
e confiança 

humildade com uma inteligência emocional que é fundamental. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ouvir como um princípio 
de ação 

Delta 27 80 o meu projeto resume-se a uma coisa, resume-se a ouvir, escutar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ouvir como um princípio 
de ação 

Delta 27 81 Gosta de ouvir porquê? É para fazer aquilo que lhe dizem ou para refletir e tomar a sua 
decisão, enriquecida com os contributos dos outros? 
É tudo junto, a minha ideia, porque eu tenho alguns conhecimentos, as ideias deles 
também, é importante ouvir os contributos deles. É tudo junto. 
P.: Desculpe, mas ainda não percebi bem. Ouve porque acha que é mesmo importante 
ou fá-lo porque essa é uma forma de demonstrar que ouve, mas no fundo, faz aquilo 
que entende que deve fazer?  
Michel Crozier diz exatamente isso na sua obra “A organização à escuta”. É preciso 
escutar, é preciso ouvir, ele diz isso, e refletir. 
P.: Portanto, fá-lo porque acha isso enriquecedor para o dinamismo da organização? 
Exatamente e até pela partilha. Assim não me veem acusar que foi uma pressão do 
diretor, não, foi uma posição de toda a escola, é uma pressão de muita gente, é mais 
abrangente, apesar de sabermos que aqui há micro-poderes e ideias instaladas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 28 86 Eu tenho sempre um princípio que foi o meu pai que me ensinou, quando eu era mais 
novo, que me dizia que “Antes de tomares essa decisão deves pensar se essa decisão, 
se aplicasse a ti como reagirias? Se gostares aplica, se não gostares, não apliques.” 
Este é o princípio que eu procuro ter, não quer dizer que seja sempre exercido, é 
evidente, mas que procuro. Isto facilita um bocadinho o ponto de vista quando uma 
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organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Pensar antes de decidir 

decisão, às vezes, não é agradável 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Perceber quando devo 
deixar o lugar 

Delta 25 85 já estou com cinquenta e um anos e já são muitos anos de gestão, não é? Vejo e é isso, 
preocupa-me, mas preocupa-me mesmo, convictamente e muito sinceramente, que é 
não estar a ser... de, eventualmente, poder haver dentro do Agrupamento outra pessoa 
que possa gerir melhor o barco. E eu quero ver se consigo ter essa perceção que é para 
poder dizer: “Ok, vou parar.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Praticar a colegialidade 

Delta 05 87 parti sempre do princípio que tínhamos que fazer em conjunto, portanto a tónica foi 
sempre no colegial, apesar de ser bastante difícil 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Praticar a colegialidade 

Delta 25 86 trabalha duma forma colegial? 
Temos que fazer isso, é fundamental. As pessoas têm o seu trabalho, agora, há 
momentos em que as decisões para serem tomadas temos que as partilhar 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 25 87 continuei a fazer neste novo modelo, o mesmo tipo de prática de gestão que fazia no 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Praticar a escuta ativa 

anterior, isto é, tudo o que é decisões da escola, tudo o que são coisas que, que estão 
por detrás da escola, eu tenho que ouvir as pessoas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Privilegiar a gestão 
pedagógica 

Delta 05 88 A gestão pedagógica é fundamental, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

Delta 07 118 as lideranças intermédias é algo que está muito presente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 07 119 Se me perguntares se as lideranças intermédias nas escolas, nomeadamente na minha, 
se já exercem em pleno essa sua iniciativa em função de liderança intermédia? Não. Os 
professores são coordenadores de departamento, mas ainda, aos pouquinhos vão lá, 
mas ainda acham que são apenas mais um professor. Isto é um desafio tremendo, 
fazer-lhes ver que não e que se eles falham nessa liderança... 
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organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

Delta 07 120 eu acho importantíssimo garantir é que dentro destes subgrupos de trabalho tem que 
haver também aí esta noção de trabalho de equipa, de interajuda e de trabalho 
colaborativo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

Delta 07 121 eu passo isso muito aos meus (...) assistentes operacionais e assistentes técnicos, é 
isso. Os chefes dos assistentes operacionais e técnicos, têm eles próprios que se 
constituir também como líderes da sua equipa, para o bem e para o mal. E, portanto, as 
regras devem ser muito claras entre todos. Em termos de ligação com eles, 
sinceramente António, há uma questão que desde o princípio acho fundamental, é a 
questão de autonomia.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 07 122 ao passar-lhes isto, de que eles são completamente autónomos, e confio, atenção 
confio 100%, e ao passar-lhes esta ideia de que eles são completamente autónomos 
para tomar as decisões no âmbito e no capítulos das informações que lhes estão 
adstritas, responsabilizo-os por esse grau de autonomia que têm, e têm autonomia 
praticamente total. E mais, têm a noção, os meus dois chefes, as minhas duas, são 
duas mulheres, têm a noção duma situação. É que quanto menos situações eles 
filtrarem e quanto mais situações me chegarem que são do âmbito deles, significa que 
menos bem estão a desempenhar as suas funções. 
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trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a 
responsabilização dos alunos 

Delta 16 116 não defendendo o princípio de que o aluno tem sempre razão. Às vezes as pessoas 
pensam que uma escola inclusiva é aquela onde todos têm de ter sucesso. Isso é o 
desejável, mas para todos terem sucesso, todos têm de ter a sua quota parte de 
responsabilidade e às vezes temos alunos que se desresponsabilizam totalmente. Esse 
também têm de ter as penalizações pela sua atitude.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o consenso 

Delta 15 90 tens de dar mais ordens”, que foi uma coisa que nunca dei, não é bem assim, ou seja, 
nunca as dei naquela maneira tradicional de dar ordens. Sou muito mais de consensos, 
de convencer as pessoas e elas dizem-me que acabo sempre por as convencer. As 
pessoas convencidas trabalham muito melhor e lá ia dando as minha ordens desta 
maneira. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

Delta 07 123 a minha formação de base ser em desporto e, principalmente, por ter sido treinadora de 
alta competição porque estamos habituados a definir objetivos, estamos habituados a 
prepararmo-nos muito bem e a perceber que os pequenos pormenores é que fazem a 
diferença. Então, em questões de liderança e como eu tinha sido treinadora da seleção 
nacional e de um clube importante (...), eu percebi, primeiro, a importância do trabalho 
de equipa, a importância de conseguir ser muito sinergética nas minhas ações e 
priorizar as ações também. o que é que é mais importante, onde é que tenho que me 
focar e de que forma é que vou conseguir atingir os objetivos, tendo objetivos, que é 
uma coisa que os professores, às vezes, têm dificuldade em perceber, ou seja, para 
onde é que eu quero ir e o que é que tenho que fazer para lá chegar.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 07 124 no exercício das minhas funções, lá está, tenho muitos objetivos, sou muito criativa, 
muito ambiciosa, 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

Delta 07 125 trabalho de equipa é muito importante. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

Delta 07 126 nós na escola temos cinco finalidades bem delimitadas e uma delas é o trabalho 
colaborativo. O trabalho colaborativo é fazer ver aos meus colegas a diferença entre 
uma equipa e um grupo. De facto, na equipa há um objetivo comum para que todos 
trabalham e perseguem esse objetivo. Um grupo de pessoas é um grupo que partilha 
das mesmas situações, partilha materiais e partilha não sei o quê, mas não tem esse tal 
objetivo comum. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 07 127 eu acho importantíssimo garantir é que dentro destes subgrupos de trabalho tem que 
haver também aí esta noção de trabalho de equipa, de interajuda e de trabalho 
colaborativo. 
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organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Racionalidade na decisão 

Delta 05 89 há uma questão que é fundamental para mim, independentemente dos valores que as 
pessoas defendam, e por aí fora, no momento de tomar decisões, é tudo esquecido. 
Portanto, fica tudo no mesmo plano, não estamos aqui a olhar, nem a situações de 
conflito vividos em determinada altura, isso é sanado. É com objetividade, com 
racionalidade que se tomam decisões, não vou estar aqui a misturar... Sou muito 
afetiva, mas quando é para tomar decisões é para tomar decisões. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Racionalidade na decisão 

Delta 05 90 Uma das queixas que os professores também têm e aqueles que são mais próximos de 
mim, é que amigos negócios à parte. Portanto, quando eu tenho que tomar uma 
decisão, por muito amiga que seja duma pessoa, vamos imaginar, não lhe dou um 
determinado cargo se vejo que a pessoa não tem aquele perfil para aquele cargo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Racionalidade na decisão 

Delta 05 91 Quando é para se tomar decisões a amizade não entra, não é? Portanto, é a questão do 
perfil das pessoas, da formação que as pessoas têm. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 07 128 muitos professores gostam dessa anarquia organizada, ou seja, gostam de facto de ter 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Respeitar e cumprir os 
documentos orientadores 

margem de manobra total para se movimentar na escola, para dar as suas aulas. Pois, 
mas não é essa ideia que eu tenho duma organização, nem pouco mais ou menos. Eu 
acho que dentro duma organização, estejas ou não de acordo, porque isso é normal e é 
lícito que nem toda a gente esteja de acordo, mas no decurso da implementação de 
determinado projeto educativo que foi aprovado, do plano de intervenção feito pelo 
diretor da escola, e do projeto curricular da escola e todos os outros em conjunto, e do 
regulamento interno, as pessoas têm a obrigação de cumprir, mesmo não estando de 
acordo. Portanto, para mim isto é muito claro. Nas escolas não é esse o sentir que ainda 
a maioria dos colegas tem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Rigor, verdade e 
competência 

Delta 10 106 se a gente trabalhar com rigor, com verdade, com voluntarismo e com competência 
consegue, num projeto, congregar tudo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Rigor, verdade e 
competência 

Delta 10 107 é preciso fazer aqui uma gestão muito cuidada 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 17 102 “A nossa casa”, porque eu tenho muito este hábito de, em vez de dizer a minha escola 
digo a nossa casa.  Portanto, vejo-a assim porque tem que ser mesmo porque se eu 
não me sinto bem na minha casa, é mau, não é? 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Sentir a escola como a 
minha casa 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser abrangente 

Delta 35 60 Traz a mais-valia de ter uma visão global de uma realidade que passa para além das 
paredes de uma sala de aula. A sala de aula é muito importante, mas é preciso criar 
condições para que dentro desta a estabilidade e o equipamento estejam 
suficientemente estruturados de modo a não criar deslizes ou orientações que indiquem 
o sentido contrário ao da função essencial da escola, que é ensinar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser determinado mas 
pedir desculpa quando se erra 

Delta 10 108 combato até à exaustão pelos meus princípios, mas também peço desculpa quando 
erro. Não é muito fácil lidar com esse tipo de atitude, sobretudo quando éramos eleitos 
pelos nossos pares 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 29 102 Eu sou muito exigente com os outros. E daí também eu perceber que os outros não me 
podem responder àquilo que eu quero 
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trabalho\Ser exigente 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser firme e ter um rumo 
definido 

Delta 07 129 Em termos de determinação de trabalho, liderança de reuniões, reuniões gerais e 
tomada de posições, sou muito firme (...) eu dessa firmeza não abdico, nunca. Mas 
consigo uma coisa, que é distinguir completamente esses momentos de firmeza e de 
alguma irredutibilidade... Mas se tu cedes... 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser firme e ter um rumo 
definido 

Delta 07 130 Nós temos cento e dezasseis professores e há sempre, António, quem esteja de acordo, 
quem não esteja, quem não sei o quê e não sei que mais e, às vezes, há meia dúzia 
que conseguem fazer prevalecer na escola uma ideia, que só partiu de meia dúzia e 
que, no fundo, os outros todos nem nunca se lembraram daquilo, aquilo às vezes pode 
tomar proporções enormes. Se tu não tens, de facto, um rumo muito certo, se vais 
estando a ouvir A, B e C é muito bonito, aparentemente, está sempre tudo bem, está 
sempre tudo sereno, mas quem vai ser penalizado com essa tua atitude vai ser a 
escola, vão ser os alunos, vão ser os pais, porque dentro daquela organização, ninguém 
sabe, entre aspas o que anda ali a fazer. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser firme e ter um rumo 
definido 

Delta 13 141 eu comigo sou exigente e com os outros também 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 29 103 Desde os alunos até aos professores, eu tento transmitir, e à organização, esta posição 
de humildade. Nós só crescemos, só conseguimos crescer se, de facto, conseguirmos 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser humilde 

ver que temos muito para evoluir e que temos que aprender com os outros. E mais, 
temos que aprender com os outros. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser otimista 

Delta 04 85 E tenho uma forma muito otimista de ver as coisas. Eu tento sempre desmontar as 
coisas e ver o lado positivo delas. Dizem-me que isso é um defeito porque eu tanto 
quero ver o lado positivo das pessoas e o lado bom das coisas que; às vezes, torna-me 
a visão um pouco turva. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser paciente de modo a 
consolidar os processos 

Delta 04 86 eu sempre soube que não ia mudar a escola de um dia para o outro, tive sempre essa 
consciência. Tive que saber gerir a minha vontade de querer que as coisas 
acontecessem rapidamente com a minha consciência de que as mudanças na atitudes 
na escola se iria alicerçar ao longo do tempo. Os processos tinham de ficar bem 
consolidados. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 02 155 eu estou aqui, não estou tanto tempo na sala de professores, também vou à sala de 
professores mas, obviamente, não estou na sala de professores o tempo que os 
professores estão, estou muito menos e, portanto, aquilo que eu pretendo é ter sempre 
alguém equipado na sala dos professores com as verdadeiras razões da medida, 
porque o contrapoder existe em todos os sítios, não é? Portanto, a tendência é sempre 
dizer: “Ah, tem algum jeito, isto?” Assim pode dizer: “Desculpa, foi por isto e por aquilo, 
foi discutido no Pedagógico, ela perguntou.” 
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organização-escola e ao 
trabalho\Ter alguém sempre bem 
informado na sala de professores 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter critérios claros de 
decisão 

Delta 16 117 Faço sempre por ter critérios claros nas minhas tomadas de decisão, tenho sempre uma 
justificação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter informação de tudo 

Delta 10 109 Eu exerço o cargo com demasiada concentração, ainda não falei disso, e tudo tem de 
passar por mim. Eu não tenho de decidir tudo, mas tenho de saber tudo 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter informação de tudo 

Delta 10 110 é uma espécie de controleiro, ou não? 
Também, em certos momentos também. Muitas vezes, pela necessidade que há de 
impor as regras, outras vezes pela displicência com que os meus colegas do conselho 
executivo encaram determinadas coisas e exercem determinadas ações e 
competências. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 18 93 Eu acho que sim, acho que fui evoluindo. Por exemplo, em termos de pressão, se calhar 
comecei agora a ser mais pressionada, também pressionei os outros ultimamente. Se 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter mais confiança e 
segurança 

calhar estive mais atenta, porque também foi exigido. Há aqui uma mudança natural. De 
acordo com o que nos iam exigindo de cima, nós iam também modificando em termos 
de postura. E depois também é natural que quanto mais a gente vai avançando num 
determinado cargo, começamos a ter cada vez mais confiança e segurança naquilo que 
faz, na maneira como age, e começa a achar que, aqui e ali, há alguma coisa que têm 
que de mudar. Penso que é natural no caminho que vai fazendo, vai mudando aqui e ali, 
certas atitudes ou certas maneiras de estar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter objetivos e ir 
mobilizando os outros 

Delta 25 88 nós temos um nível de aspiração, um nível de expectação, um nível de realização e eu 
acho que, na altura, eu estava num nível de aspiração lá muito alto (...). E depois 
vamos, a pouco e pouco, tendo consciência de que tem que haver idealismo, porque 
sem ele nada se faz, mas tem que se saber para onde há de ir. Aliás, eu no Projeto 
Educativo que fizemos, fiz questão de pôr como epígrafe uma citação: “Não há ventos 
favoráveis para quem não sabe onde vai.” E, portanto, acho que é importante ter isso. É 
importante ter uma ideia em relação à escola, em relação ao papel da escola também. É 
preciso ter mais ou menos definido na cabeça por onde é que se quer ir e depois tentar 
fazer esse caminho. Aqui é que é o difícil, não é? Aqui é que é o difícil porque para se 
chegar àquilo que é a nossa ideia, ela depois tem que ser, porventura, articulada com as 
ideias dos outros 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter objetivos e ir 
mobilizando os outros 

Delta 25 89 eu acho que o que me faz manter aqui, por enquanto, é ter a noção de que não chegou 
onde eu queria que chegasse, é ter a perspetiva de que o caminho tem que se fazer, 
mas fazendo-se devagarinho e, portanto, tem que se dar um passo de cada vez. E uma 
coisa que é fundamental: não podemos caminhar sozinhos porque senão olhamos para 
o lado, não está lá ninguém e aquilo não anda. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 02 156 deem-me que eu no fim presto contas, porque é assim que eu acho que a escola sobe 
degraus de qualidade. Não é fazer tudo igual para todos 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter responsabilidade e 
prestar contas 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter um princípio de 
reserva na busca da solução 

Delta 17 103 Numa casa onde os miúdos que a habitam vivem as redondezas, onde os professores 
que aqui trabalham, também se sentam à mesa do amigo, que por acaso até tem aqui 
um filho e vão para a mesa do café falar dum assunto que se passou com a turma não 
sei o quê, começa a haver ali um enrolar de coisas. Daí a razão de eu dizer: “Meus 
amigos eu acho que as coisas em primeiro lugar, têm que ser tratadas cá dentro. Não 
estamos a esconder nada de ninguém, portanto, as coisas tratadas aqui dentro, depois, 
então, podem saltar os muros, depois de estarem resolvidas.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter uma equipa sólida e 
interveniente 

Delta 16 118 Eu não procuro que toda a gente tenha a mesma ideia. Eu procurei uma equipa que 
fosse diversificada, pessoas diferentes, com valências diferentes, exatamente para 
enriquecer. Não procurei um conjunto de pessoas que não me desse problemas, que 
concordassem sempre. Eu quero pessoas que tenham a coragem de me enfrentar e 
que tenham a coragem de me dar opiniões diferentes. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 09 135 sempre fui uma pessoa que trabalhou muito em equipa. 
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organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 09 136 O trabalho que fazia com os colegas era sempre um trabalho em que todos nós 
tínhamos voz, tínhamos opinião, conversávamos sempre tudo. Nunca fui daquele tipo 
de presidente que: “É isso que eu quero e acabou.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 09 137 Às vezes até, como é que vamos dizer, politicamente, fazer as pessoas concordar 
connosco, levar as pessoas a um consenso connosco, mas nunca tomava posições 
assim radicais, procurava sempre o consenso.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 13 142 Nunca consegui trabalhar muito sozinho, perco-me muito quando trabalho sozinho. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 13 143 nós temos aqui um feedback, de trabalho, o tal trabalho em equipe. 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 14 114 este trabalho tem de ser feito sempre em trabalho de equipa, independentemente de 
quem assina. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 16 119 Na prática, nós vamos continuar a trabalhar como uma equipa, mas passa a haver um 
rosto visível e quem tem que dar a cara é o Diretor. Já não é a mesma coisa ser 
atendido pelo Diretor ou pelo diretor-adjunto. Repare, agora o próprio facto de não se 
falar em Direção da Escola, a palavra direção não aparece em lado nenhum. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 23 102 nós trabalhámos sempre muito aqui, muito em equipa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 07 131 as pessoas são muito resistentes à mudança, mas tu próprio perceberes que isso são 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar para o centro 
da curva de Gauss 

fases normais de qualquer organização e que é normal que as pessoas sejam 
resistentes, por vezes, e que 20% estão sempre de acordo e que 20% estão sempre em 
desacordo, e que tu tens que trabalhar é para o centro da curva de Gauss, tens que te 
concentrar nesses 60% porque senão, se tu te concentras nos extremos, não vais a 
lado nenhum porque tu nunca vais conseguir convencer os extremos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Valorizar a formação 

Delta 05 92 há uma questão que para mim é fundamental, por exemplo, a questão de valorizar ao 
máximo a formação dos professores. Por exemplo, vamos supor, se um colega está a 
fazer um desenvolvimento pessoal e social, colocá-lo em coordenação dos diretores de 
turma ou a dar essas disciplinas ligadas a isso, ou desenvolver esses projetos. (...) 
potencializar ao máximo os recursos humanos de acordo com a formação que têm. E 
uma coisa que também faço muito, as pessoas às vezes vem cá: “Olha, preciso de ir a 
um congresso, a um colóquio, a uma formação.” Ok, na legislação há uma coisa 
chamada permuta, então vamos permutar, que é uma coisa que, por exemplo, cá no 
Agrupamento não pegou porque eles não estavam habituados à questão da permuta, 
veem a permuta como uma coisa ilegal. Apesar de estar no estatuto, as pessoas vêm 
isto como uma coisa ilegal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\A gestão de porta aberta 
acabou 

Delta 10 111 isso tem a ver com a forma de liderança porque até determinado momento da minha 
gestão fazia uma gestão de absoluta porta aberta. Agora já não pode ser assim. As 
pessoas entravam e saíam quando queriam 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 39 97 A forma como eu acho que deve ser desenvolvida a ação dentro da sala de aula, o 
processo de ensino e a aprendizagem. Eu acho que o modelo, digamos, de exposição, 
é um modelo acabado, é um modelo que pode ter em 90 minutos, 5 ou 10 minutos da 
aula, mas não faz sentido sozinho, por si só ser o grosso de uma aula. Uma aula tem 
que ser um momento de partilha, de construção coletiva do conhecimento, não pode ser 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1292 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

organização-escola e ao 
trabalho\Agir pedagogicamente 

uma forma do professor se superiorizar aos alunos e de mostrar aos alunos que ele, em 
determinado assunto, é que é o mestre. Não, eu acho que isso já não é possível no 
mundo de hoje, com todas estas tecnologias. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Aplicação total 

Delta 14 115 se eu quero os melhores tenho de trabalhar ao sábado e ao domingo, os privados fazem 
isso, não tenho de ter complexos com isso, apesar de ter tido queixas por ter 
selecionado pessoas ao domingo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Apoiar a ação dos outros 
profissionais 

Delta 23 103 Eu sempre entendi que um orgão diretivo (...) tem uma função essencial que é preparar 
ou criar condições para os profissionais e os intervenientes na comunidade educativa 
poderem agir sem dificuldades. Portanto, ir eliminando os problemas que possam surgir 
a quem está no terreno a trabalhar diretamente. Eu penso que era essa é uma das 
funções. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Aprender a delegar 
competências 

Delta 08 127 Ao nível dos docentes existe também esta tentação de perguntar tudo, centraliza-se 
tudo numa só pessoa. É um erro também da minha gestão, eu tenho que aprender a de 
delegar mais competências. Mas a delegação de competências tem um problema que é 
a sua monitorização posterior e nem sempre é fácil fazê-lo sobretudo numa altura em 
que nós estamos em mudança.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Aprender a delegar 

Delta 11 105 A avaliação externa que eu tive da escola uma das coisas que deu é que eu era um 
líder com muita dificuldade em delegar, que concentro em mim muita coisa. Eu não 
tenho dificuldade em delegar, mas concentro muita coisa em mim. Eu acho que o 
problema não é exatamente dificuldade em delegar, eu vejo a coisa por outro ângulo, o 
que se passa é que quando eu confio inteiramente no trabalho das pessoas, confiar 
plenamente no seu trabalho como se fosse eu, eu delego. Ora isso não tem acontecido 
sempre assim, e continua a não acontecer com pessoal mais novo. As pessoas sentem 
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competências isso e não é por ser controlador ou castrador, é que se calhar as pessoas sentem mais 
segurança nas respostas que eu dou. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Aprender a delegar 
competências 

Delta 11 106 Há, de facto, necessidade de delegar de dar autonomia às pessoas, cada uma trata da 
sua parte e depois, obviamente eu tenho de ser informado e nas reuniões discutimos. 
Eu acho que tenho de ser mais disciplinado nesse aspeto, tenho de me reservar mais 
porque senão não é possível. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Assertividade e rigidez 
nos últimos tempos 

Delta 07 132 as coisas têm sido bem mais difíceis nos últimos tempos por causa da necessidade de 
tomar posições muito assertivas e muito rígidas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Assumir o trabalho 

Delta 02 157 não nos furtamos ao trabalho, não é? E por muito trabalho que isso nos possa dar. 
Portanto, acho que esses primeiros três anos foram anos de partir muita pedra, de 
encontrar, de reformular. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Assumir o trabalho 

Delta 29 104 Eu dedico-me e gosto do que faço. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Auscultar e decidir 

Delta 02 158 o eu sentir que quando tenho que decidir, decido, sinto que as pessoas entendem que 
eu decidi, mas que antes eu auscultei. Mesmo se chamar A, por exemplo, que é líder de 
opinião do seu grupo, ou que é coordenador de departamento e lhe perguntar: “Olha lá, 
o que é que tu achas sobre isto?” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Auscultar e decidir 

Delta 04 87 eu posso nomear mas auscultar, não nomeio só por nomear. Um Diretor deve fazê-lo 
pensando sempre no que é melhor para a sua escola e isso não tem a ver só com o 
desempenho daquele professor naquele cargo. É fazer o balanço entre ter um excelente 
coordenador de departamento e o impacto que essa escolha vai implicar no grupo, ou 
seja, às vezes, o proveito é menor do que tendo um assim-assim. É preciso estar muito 
atento às roturas.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Capacidade de gerir 
conflitos 

Delta 04 88 sentir o outro, de antever determinadas situações, de antecipar determinadas reações e 
de as controlar para evitar que cheguem a determinado ponto de conflito. Nós 
professores conseguimos perceber isso. A gestão de conflitos é fundamental numa 
escola.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Criar a minha autonomia, 
mesmo correndo riscos 

Delta 13 144 eu para mim tenho uma coisa que aprendi no início da minha formação em 
administração escolar, é que eu tenho de conquistar a minha autonomia. Eu tive alguém 
que me dizia, já não sei quem, aí da administração escolar, se o doutor Licínio Lima, se 
o João Formosinho, não sei se o João Barroso, que também me influenciou um bocado, 
mas alguém me dizia um coisa assim: “Quando não há escrito nós temos de decidir.” E 
isto é que na minha perspetiva é autonomia, eu não estou à espera que me deem 
autonomia para fazer isto ou aquilo. Se há normas e regras que estão estabelecidas 
para nós atuarmos, nós atuamos de acordo com elas, se não há e não nos são dadas 
outras nós utilizamos uma regra muito importante que é o nosso bom senso. (...) E 
conquisto-a. Eventualmente corro riscos, mas quem é que não corre nesta vida? 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Criar a minha autonomia, 
mesmo correndo riscos 

Delta 29 105 acho que as escolas têm de mudar muito, não é preciso estar no decreto-lei. Eu tenho 
toda a autonomia possível. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Criar a minha autonomia, 
mesmo correndo riscos 

Delta 29 106 É evidente que tem de haver regras; há os documentos orientadores e estruturantes 
mas na ação nunca fiquei manietada por não fazer. Eu corro riscos. A inspeção existe e 
faz a sua função mas eu corro riscos em termos de gestão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Criar sinergias 

Delta 10 112 Acho que esta ou outra escola só se consegue gerir com um conjunto de sinergias que 
apontam todas para o mesmo sítio 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar o exemplo 

Delta 26 58 Fazemos também isso muito pelo exemplo, nós trabalhamos, desde o início. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 08 128 Procuramos sempre apontar para que as situações que nos vão aparecendo sejam 
resolvidas. 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar resposta imediata às 
situações surgidas e aos 
problemas 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar resposta imediata às 
situações surgidas e aos 
problemas 

Delta 17 104 eu não sou, de maneira nenhuma, daqueles que, como nós víamos naquelas novelas 
brasileiras que: “Se estás mal vai viajar.” Eu não consigo viajar se tiver problemas para 
resolver, não os vou resolver na viagem. O que quero dizer é que há determinadas 
situações em que a pessoa também acorda durante a noite. E quando se está deitado e 
acordado nós só vamos buscar as coisas que não estão resolvidas. Isto acontece a 
qualquer um de nós, e algumas coisitas, a pessoa faz a pergunta a ele próprio: “E esta? 
Esta ainda não está resolvida. Como é que vou resolver isto?”. Tem que haver uma 
solução. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar umas aulas quando é 
necessário 

Delta 08 129 Não tenho a componente letiva desde logo, se bem que eu faça uma coisa que 
considero muito útil. Eu dou muitas aulas de substituição nos diversos instrumentos, isto 
é, no meu instrumento, sobretudo, mas às vezes nos outros instrumentos quando não 
está o professor, mediante um plano, e dou aulas de formação musical. Dou muitas 
aulas de substituição, permanentemente. 
P.: Não tem componente letiva no papel, mas acaba por ter na prática? 
Acabo por ter na prática. Sim, sabe é útil tê-lo porque num órgão diretivo se nós nos 
fechamos exclusivamente na função administrativa, passamos a não ter noção daquilo 
que é a atividade educativa da escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dar umas aulas quando é 
necessário 

Delta 08 130 até nas aulas de substituição que eu dou, eu acabo por dar conta daquilo que é 
importante, da importância que há na perspetiva direta do trabalho direto como 
professor 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 42 77 eu acredito convictamente num bom serviço público de Educação, sem deixar de 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Defender a qualidade da 
escola pública 

acreditar que também pode haver um bom serviço privado, chamemos-lhe assim... 
Acredito que é dever do Estado garantir um bom serviço público de Educação,. Um bom 
serviço público de Saúde, uma boa Justiça, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que parece 
que nós não temos, ou temos dificuldade em ter... Mas eu acho que se tivermos de pôr 
lado a lado estes serviços, estes quatro serviços: Educação, Saúde, Justiça e 
Segurança; eu acho que a Educação é o melhor deles todos. 
P.: E o Diretor tem um papel?... 
Eu acho que o Diretor tem... e é precisamente por isso que a Educação é o melhor. 
Portanto, o serviço público de Educação não é o somatório de todos os serviços locais, 
mas também é isso. É isso e muito mais do que isso, mas também é isso. Eu acho que 
a Educação beneficia de ter em cada ponto local desta rede uma pessoa que, 
claramente, encabeça. Nós nos outros serviços não temos isso, não vemos onde é que 
estão essas lideranças. Eu acho que esse aspeto é o cimento que faz com que o 
sistema tenha coerência e se articule, ou seja, aquilo não está a funcionar bem e vamos 
lá ver o que é que se passa com aquele gajo. Os polícias andam a discutir se as 
esquadras devem ser de proximidade, se têm de ser superesquadras ou não e ainda 
não chegaram a uma conclusão. Os hospitais se são públicos, se são privados, se são 
públicos com gestão privada ou privados com gestão pública, se é com médicos 
espanhóis, se é com enfermeiros... ninguém sabe nada. Acho que ao menos nas 
escolas essas coisas já estão mais ou menos definidas. Eu acho que o Diretor, o órgão 
de gestão é que é o garante dessa coerência e dessa unidade, para o melhor e para o 
pior. Quanto corre mal, também... mas pronto, se corre mal, aí substitui-se. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Delegar competências 
mas centralizar a decisão 

Delta 02 159 Eu também centralizo, é verdade. Agora, o que eu faço é que dou responsabilidades a 
um conjunto de gente e peço-lhas, portanto, tudo tem que passar por mim. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 02 160 não sou eu que faço tudo, até porque sei que se for eu que fizer tudo faço mal 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Delegar competências 
mas centralizar a decisão 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Delegar competências 
mas centralizar a decisão 

Delta 02 161 Não consigo fazer tudo, agora eu estudo o corpo docente que tenho, os meus recursos 
humanos, e vou delegando competências que reportam sempre a mim. Não há nada 
que se faça que eu não possa saber, mas isso acho que é normal. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Delegar competências 
mas centralizar a decisão 

Delta 42 78 a área de alunos está toda entregue à minha colega, ela coordena isso tudo, coordena 
os coordenadores dos diretores de turma mas, apesar disso, se há algum problema, é 
comigo que vêm falar e sou eu que o resolvo, não é ela. Ela tem uma personalidade 
muito diferente da minha e dificilmente conseguiria resolver um problema desses. E, 
portanto, nessa medida, nessa medida, sim, claramente sou o líder da escola. Mas, se 
têm um problema muito específico, por exemplo de informática ou de instalações vão ter 
com o meu colega que trata desse assuntos. Por exemplo, se é preciso dinheiro vão ter 
com o meu colega subdiretor que, apesar de eu presidir ao conselho administrativo eu 
delego nele e é ele que trata desses assuntos e que tem o controlo direto das contas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dialogar antes de decidir 

Delta 15 91 A liderança passa por um diálogo constante. Claro que dá muito mais trabalho porque 
eu como Diretora posso dar ordens, mas como é que eu vou dar uma ordem sem antes 
entender bem essa ordem e quem é que vai fazer isso? 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 15 92 Posso então concluir que é uma líder que pretende motivar e envolver as pessoas no 
funcionamento da organização? 
Sim, tem de ser assim e considero que, embora a classe docente seja muito sui generis, 
não se conseguem resultados se não for assim. 
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organização-escola e ao 
trabalho\Dialogar antes de decidir 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dialogar antes de decidir 

Delta 21 85 Todas as decisões que tomo só são tomadas depois de ouvir a opinião dos outros. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Dialogar antes de decidir 

Delta 21 86 isso significa que só faz aquilo que os outros lhe dizem para fazer? 
Não, não. 
P.: Se não funciona ao sabor da corrente do que houve, como é que funciona? 
Primeiro tento ouvir, mas se acho que aquela opinião não é a melhor, tento convencer 
os outros. 
P.: Posso inferir das suas palavras que esse princípio de audição é no sentido da mais-
valia e do enriquecimento da sua posição final. 
Sim, do enriquecimento da decisão final. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Distanciamento nas 
decisões difíceis 

Delta 11 107 eu tento ser coloquial e simpático com as pessoas mas quando tenho de tomar uma 
decisão que doa, eu tenho de a tomar e para isso eu tenho de ter algum distanciamento, 
foi uma evolução natural que foi acontecendo, não é uma coisa propositada, que foi 
pensada. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Estimular as lideranças 
intermédias 

Delta 26 59 Isso [estimular as lideranças intermédias] é fundamental. É aí que se resolve quase 
tudo, é sobretudo na qualidade das lideranças intermédias e na capacidade de 
mobilização que está quase tudo. Aí e no interesse em melhorar sempre, 
permanentemente, a escola tem de ter, e tem, vontade de melhorar permanentemente, 
tem prazer em melhorar. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Evitar assuntos assuntos 
menores 

Delta 07 133 o que é normal é que só chegue à direção da escola, aquilo que não pode ser filtrado, 
nem pode ser trabalhado ao nível deles. Portanto, em nenhum momento, não é normal, 
não deve acontecer que a direção esteja ocupada com situações menores. Porquê? 
Porque se trata de priorizar o nosso tempo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Evitar facilitismos 

Delta 10 113 Às vezes sinto-me incomodado porque não consigo entender como é que os jovens e as 
famílias não veem o esforço que o país está a fazer para lhes proporcionar condições 
que ninguém teve e que eles não valorizam. Claro que eu também tudo o que tive 
conquistei-o. Agora não, os jovens têm tudo e depois têm-no, muitas vezes no pior dos 
sentidos. Lembro-me que na minha escola quisemos um campo de jogos e fomos nós 
que o fizemos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Evitar más práticas 
educativas 

Delta 08 131 a minha missão e atividade tem-se centrado em minorar os riscos para as crianças do 
contacto com más práticas educativas. Isto tem o seu quê de esquisito, mas é assim 
mesmo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Exclusividade no 
exercício da função 

Delta 06 90 Deixou de ter componente letiva. 
Deixei. 
P.: Desde o início? 
Não, ainda tive durante algum tempo. Deixei porque prejudicava os alunos e a direção 
da escola. Os meus alunos estavam sempre à minha espera mais não sei quantos 
minutos e eu chegava lá ainda com problemas da direção na cabeça. Manter 
componente letiva é um absurdo, é profundamente errado. A lei continua a dizer que se 
pode ter componente letiva, mas diz mal, na minha opinião. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 16 120 se calhar, vou ter de ser mais controladora, sob pena de me cair em cima coisas que eu 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Exercer bem o controle 
da atividade 

não preveni. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Exercer bem o controle 
da atividade 

Delta 16 121 eu quero começar a acompanhar mais. Com os coordenadores dos diretores de turma 
também tenho agora os meus adjuntos que vão começar a trabalhar mais com eles, 
mas eu também quero estar presente. Quero estar mais por dentro de tudo o que se 
passa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Exigir responsabilidade 

Delta 13 145 Eu, de forma nenhuma, não deixo de exigir que os outros sejam responsáveis com os 
níveis de competências que tenham, porque as competências, quer delegadas, quer 
próprias, exigem responsabilidade. Isso eles sabem claramente porque há alguns 
termos quase chave que eu uso e um deles é este: “Quanto mais competência, mais 
responsabilidade. Tens competências, respondes por elas.”, e eu também respondo. 
Portanto, isso obviamente está claro aqui, nem sequer é discutido porque as pessoas 
assumiram-no, têm isso bem assumido. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fazer com que os órgãos 
tomem posições 

Delta 07 134 Ainda hoje disse, em Conselho Pedagógico, lhes disse: “Vocês têm determinado poder 
e têm capacidade de decisão. Se não exercerem essa capacidade de decisão, perdem-
na, porque se não tomarem decisões ninguém vos reconhece essa capacidade de 
decisão.” Portanto quer dizer, sobra tudo para onde? Para quem? Estávamos a falar da 
distribuição de serviço docente. Ok, sim senhora, a nós, direção, compete-nos fazer 
distribuição do serviço docente, mas partilhado com quem? Com os coordenadores e 
subcoordenadores de departamento mas, por favor, não digam aos colegas que a 
decisão foi da Direção. Não, assumam que vocês foram um dos elementos integrantes 
nessas tomadas de decisão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 01 104 Eu estou aqui para cumprir a lei, para fazer cumprir a lei  
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fazer cumprir a lei 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fazer cumprir a lei 

Delta 02 162 eu estou aqui, não estou tanto tempo na sala de professores, também vou à sala de 
professores mas, obviamente, não estou na sala de professores o tempo que os 
professores estão, estou muito menos e, portanto, aquilo que eu pretendo é ter sempre 
alguém equipado na sala dos professores com as verdadeiras razões da medida, 
porque o contrapoder existe em todos os sítios, não é? Portanto, a tendência é sempre 
dizer: “Ah, tem algum jeito, isto?” Assim pode dizer: “Desculpa, foi por isto e por aquilo, 
foi discutido no Pedagógico, ela perguntou.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 163 a razão porque eu consigo ter um grande poder de intervenção, junto do corpo docente 
da escola é exatamente porque eu antes, de decidir, eu procuro equipar as pessoas 
com as razões da minha decisão. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 164 Preocupo-me com a qualidade da informação e preocupo-me, principalmente, quando 
tomo uma medida que eu estou convencida que é boa para a escola, que (...) as 
pessoas percebam a verdadeira fundamentação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 02 165 eu acho que qualquer decisão e qualquer análise tem que ser sustentada em dados 
sistematizados. 
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trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 166 eu tenho sempre a preocupação de ter dados e reflexão a seguir, e dizer, chegar ao 
final do ano, quando temos aquele debate de dois dias, e dizer: “Isto não correu bem por 
isto, assim e assim, temos que intervir aqui, ali e acolá. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 167 é sempre aos meus amigos que eu peço mais trabalho, e, se calhar, por razões que são 
explicáveis poque são os que eu conheço melhor, são os que eu conheço melhor as 
competências e, portanto, sei que são capazes. Portanto, ninguém me pode acusar aqui 
dentro da escola de que A, B ou C tem tratamento preferencial. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Fundamentar e informar 
as decisões 

Delta 02 168 eu penso que isto leva as pessoas a perceber, não quer dizer que não haja sempre um 
ou outro que não perceba, é saudável que haja sempre alguns que não percebam, que 
discordam, tudo bem. Mas o que importa é que haja argumentos para se dizer: “Olha 
não é por isso, é por aquilo e por aqueloutro.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gerir bem o serviço 

Delta 02 169 Eu tenho uma equipe, eu tenho que gerir, eu costumo dizer que a qualidade de uma 
escola se gere na distribuição de serviço. 
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docente 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gerir de porta aberta 

Delta 11 108 Quando digo que estou de porta aberta, as pessoas vêm e eu não tenho lata para dizer 
que agora não posso ou fala com fulano; tenho tendência para responder. Acho que é 
um questão de organização e de disciplina e desse ponto de vista eu não tenho sido 
muito disciplinado 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gerir o orçamento da 
escola como se fosse o familiar 

Delta 27 82 Eu vejo a escola como profissional do ensino, como pai, como chefe de família, eu 
quero dizer-lhe que nunca gastei o meu subsídio de natal para fazer férias, já tenho 34 
anos de serviço, sempre o guardei.  
P.: Usa esse mesmo princípio para a escola? 
Exatamente, para a escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gerir o orçamento da 
escola como se fosse o familiar 

Delta 27 83 a escola para si faz parte integrante da sua família? 
Exatamente.  
P.: Ou seja, é uma extensão da sua família. 
É. E se não for assim eu penso que não é escola. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Gestão de porta aberta 

Delta 12 87 tenho a política de porta aberta que é uma tradição nesta instituição desde há longa 
data, eu já cá estou há muitos anos. É incomodativo mas em termos de relações 
humanas há benefícios. 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 23 104 Há uma coisa por que eu sempre me pautei, que foi haver sempre democracia nas 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Haver democracia nas 
decisões 

decisões. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Haver democracia nas 
decisões 

Delta 25 90 Eu ouvi uma vez à professora Fátima Sanches na Faculdade de Ciências, ela falar de 
um autor, já não me lembro qual foi o autor, mas lembro-me de ela falar nisto, dizia ela 
que a partir dos quatro, acho ou cinco anos, as lideranças tendiam a tornar-se 
autocráticas e isto ficou-me sempre na cabeça, sempre na cabeça. Ou seja, é o de não 
conseguir ter a perceção, ou de querer ter sempre a perceção de que isto não 
aconteceria, porque eu acho que, independentemente dos modelos, dos modelos de 
gestão que têm passado ao longo dos anos, continua a haver aqui um fator que é 
fundamental que é a capacidade de liderança das pessoas. E são as pessoas que 
contam, porque nós temos maus gestores, gestores aqui no sentido de agentes 
escolares, em qualquer um dos modelos. Portanto, não é pelo facto de o modelo ter 
mudado que passa a haver bons gestores. E temos bons gestores com os diferentes 
modelos e, portanto, conta aqui muito a pessoa. Acho que isso é uma invariável. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Haver democracia nas 
decisões 

Delta 40 48 Já em 93 se falava da gestão das escolas por controlo remoto, como referia o professor 
Licínio Lima. Eu acho que é possível, é uma questão de querer, de vontade, introduzir 
certas práticas democráticas dentro deste próprio modelo. Por exemplo, em relação aos 
órgãos, às estruturas de orientação educativa, eu mantive a prática democrática da 
eleição. 
P.: Abdicou da capacidade de nomear? 
Abdiquei do princípio da confianças em favor do princípio da responsabilidade e, 
portanto, foram os professores que propuseram o coordenador através de uma eleição. 
Claro que se me pusessem certas pessoas no comando eu não aceitaria. Mas eu aceitei 
todas as propostas que me fizeram quer para coordenador de departamento, quer para 
outras estruturas. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 

Delta 15 93 Tenho de lhe dizer que há muitos anos, sendo eleitos pelos seus pares, só eram eleitos 
aqueles coordenadores que eu queria. 
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ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Induzir as opções alheias 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Inovar 

Delta 04 89 querer inovar e de querer que não fosse a escola de antigamente, ou seja, manter o que 
ela tinha de bom no antigamente mas acompanhar a mudança e a nova conceção de 
escola e não ignorar a evolução da sociedade. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Inovar 

Delta 04 90 A capacidade de inovar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Inovar 

Delta 39 98 querer colocar em prática algumas das ideias que temos e que achamos que podem ser 
importantes, que nos complementam enquanto líderes, enquanto gestores. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Isolar bolsas de 
resistência 

Delta 08 132 há outro tipo de situação que é a de termos que isolar algumas bolsas de resistência à 
relação de boas práticas. Isso também acontece, que é uma coisa muito complicada 
mas que tem que ser feita. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Lidar com a mudança 
rápida 

Delta 07 135 as coisas da Educação aqui em Portugal mudam a um ritmo, mesmo que tu estejas 
sempre em funções, a sensação que tens é que estás sempre desatualizado. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Manter a equipa coesa 

Delta 01 105 eu tenho é que ter uma equipa unida e coesa e que a gente esteja à vontade 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Manter a equipa coesa 

Delta 01 106 desde que a gente trabalhe em equipa, apesar da nova gestão ser um órgão unipessoal, 
a verdade é que eu próprio não liguei muito a isso, apesar de saber que a 
responsabilidade é minha, mantive a mesma perspetiva e mantenho a mesma 
perspetiva e os meus colegas sabem isso  Tenho colegas que trabalharam comigo 
como Presidente do Conselho Executivo e que estão a trabalhar agora comigo como 
Diretor e eles próprios sabem que não sentiram mudanças. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Moderar e refletir 

Delta 28 87 na gestão tem de se ter uma visão estratégica do desenvolvimento da escola, mas essa 
visão tem de ser partilhada com os outros. À medida que os outros vão partilhando essa 
visão, vão aderindo a ela, a gente vai naturalmente mudando. Há quinze anos atrás eu 
dizia: “Vamos, vamos, não vale a pena pensar nisso, é fazer, fazer, fazer.” Hoje eu já 
digo: “Calma, é melhor pensar, já temos atividade a mais.” Neste momento, em vez 
daquela função primordial de espremer, de empurrar, de puxar, que tinha no princípio, 
hoje é muito mais de moderar e de refletir. Isto porque a fase de produzir coisas passou, 
ou antes, continuamos a produzir mas já não é produzir para a quantidade mas vamos 
selecionar. Há quinze anos atrás se alguém nos convidasse para ir tocar na abertura de 
um colóquio qualquer, nem que fosse sobre a Cochinchina, a gente ia e íamos com os 
melhores. Hoje vamos, mas vamos com os miúdos do 1.º ciclo. Mudou, o 
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comportamento vai mudando e passa de uma agressividade, no bom sentido, para mais 
de passividade de se deixar ir. No fundo, é fazer mais de lema, o barco já anda, agora é 
preciso guiá-lo e, de certa forma, protegê-lo. É isso que mudou e, de certa forma, 
mudou imenso. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Motivação, transparência 
e confiança 

Delta 04 91 eu gosto de contagiar, de fazer que os outros acreditem num projeto. Gosto de fazer 
com que seja criado um clima de ética, um clima de integridade, um clima de 
responsabilidade, um clima de confiança, de respeito pelo outro e, acima de tudo, um 
clima de transparência. Fundamentalmente de levar as que as coisas mudassem e que 
as pessoas acreditassem e que fizessem as coisas com paixão, com gosto, com 
humildade com uma inteligência emocional que é fundamental. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ouvir como um princípio 
de ação 

Delta 27 84 o meu projeto resume-se a uma coisa, resume-se a ouvir, escutar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ouvir como um princípio 
de ação 

Delta 27 85 Gosta de ouvir porquê? É para fazer aquilo que lhe dizem ou para refletir e tomar a sua 
decisão, enriquecida com os contributos dos outros? 
É tudo junto, a minha ideia, porque eu tenho alguns conhecimentos, as ideias deles 
também, é importante ouvir os contributos deles. É tudo junto. 
P.: Desculpe, mas ainda não percebi bem. Ouve porque acha que é mesmo importante 
ou fá-lo porque essa é uma forma de demonstrar que ouve, mas no fundo, faz aquilo 
que entende que deve fazer?  
Michel Crozier diz exatamente isso na sua obra “A organização à escuta”. É preciso 
escutar, é preciso ouvir, ele diz isso, e refletir. 
P.: Portanto, fá-lo porque acha isso enriquecedor para o dinamismo da organização? 
Exatamente e até pela partilha. Assim não me veem acusar que foi uma pressão do 
diretor, não, foi uma posição de toda a escola, é uma pressão de muita gente, é mais 
abrangente, apesar de sabermos que aqui há micro-poderes e ideias instaladas. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Pensar antes de decidir 

Delta 28 88 Eu tenho sempre um princípio que foi o meu pai que me ensinou, quando eu era mais 
novo, que me dizia que “Antes de tomares essa decisão deves pensar se essa decisão, 
se aplicasse a ti como reagirias? Se gostares aplica, se não gostares, não apliques.” 
Este é o princípio que eu procuro ter, não quer dizer que seja sempre exercido, é 
evidente, mas que procuro. Isto facilita um bocadinho o ponto de vista quando uma 
decisão, às vezes, não é agradável 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Perceber quando devo 
deixar o lugar 

Delta 25 91 já estou com cinquenta e um anos e já são muitos anos de gestão, não é? Vejo e é isso, 
preocupa-me, mas preocupa-me mesmo, convictamente e muito sinceramente, que é 
não estar a ser... de, eventualmente, poder haver dentro do Agrupamento outra pessoa 
que possa gerir melhor o barco. E eu quero ver se consigo ter essa perceção que é para 
poder dizer: “Ok, vou parar.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Praticar a colegialidade 

Delta 05 93 parti sempre do princípio que tínhamos que fazer em conjunto, portanto a tónica foi 
sempre no colegial, apesar de ser bastante difícil 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Praticar a colegialidade 

Delta 25 92 trabalha duma forma colegial? 
Temos que fazer isso, é fundamental. As pessoas têm o seu trabalho, agora, há 
momentos em que as decisões para serem tomadas temos que as partilhar 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 25 93 continuei a fazer neste novo modelo, o mesmo tipo de prática de gestão que fazia no 
anterior, isto é, tudo o que é decisões da escola, tudo o que são coisas que, que estão 
por detrás da escola, eu tenho que ouvir as pessoas. 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Praticar a escuta ativa 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Privilegiar a gestão 
pedagógica 

Delta 05 94 A gestão pedagógica é fundamental, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

Delta 07 136 as lideranças intermédias é algo que está muito presente. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

Delta 07 137 Se me perguntares se as lideranças intermédias nas escolas, nomeadamente na minha, 
se já exercem em pleno essa sua iniciativa em função de liderança intermédia? Não. Os 
professores são coordenadores de departamento, mas ainda, aos pouquinhos vão lá, 
mas ainda acham que são apenas mais um professor. Isto é um desafio tremendo, 
fazer-lhes ver que não e que se eles falham nessa liderança... 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 07 138 eu acho importantíssimo garantir é que dentro destes subgrupos de trabalho tem que 
haver também aí esta noção de trabalho de equipa, de interajuda e de trabalho 
colaborativo. 
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trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

Delta 07 139 eu passo isso muito aos meus (...) assistentes operacionais e assistentes técnicos, é 
isso. Os chefes dos assistentes operacionais e técnicos, têm eles próprios que se 
constituir também como líderes da sua equipa, para o bem e para o mal. E, portanto, as 
regras devem ser muito claras entre todos. Em termos de ligação com eles, 
sinceramente António, há uma questão que desde o princípio acho fundamental, é a 
questão de autonomia.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a autonomia e 
as lideranças intermédias 

Delta 07 140 ao passar-lhes isto, de que eles são completamente autónomos, e confio, atenção 
confio 100%, e ao passar-lhes esta ideia de que eles são completamente autónomos 
para tomar as decisões no âmbito e no capítulos das informações que lhes estão 
adstritas, responsabilizo-os por esse grau de autonomia que têm, e têm autonomia 
praticamente total. E mais, têm a noção, os meus dois chefes, as minhas duas, são 
duas mulheres, têm a noção duma situação. É que quanto menos situações eles 
filtrarem e quanto mais situações me chegarem que são do âmbito deles, significa que 
menos bem estão a desempenhar as suas funções. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover a 
responsabilização dos alunos 

Delta 16 122 não defendendo o princípio de que o aluno tem sempre razão. Às vezes as pessoas 
pensam que uma escola inclusiva é aquela onde todos têm de ter sucesso. Isso é o 
desejável, mas para todos terem sucesso, todos têm de ter a sua quota parte de 
responsabilidade e às vezes temos alunos que se desresponsabilizam totalmente. Esse 
também têm de ter as penalizações pela sua atitude.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o consenso 

Delta 15 94 tens de dar mais ordens”, que foi uma coisa que nunca dei, não é bem assim, ou seja, 
nunca as dei naquela maneira tradicional de dar ordens. Sou muito mais de consensos, 
de convencer as pessoas e elas dizem-me que acabo sempre por as convencer. As 
pessoas convencidas trabalham muito melhor e lá ia dando as minha ordens desta 
maneira. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

Delta 07 141 a minha formação de base ser em desporto e, principalmente, por ter sido treinadora de 
alta competição porque estamos habituados a definir objetivos, estamos habituados a 
prepararmo-nos muito bem e a perceber que os pequenos pormenores é que fazem a 
diferença. Então, em questões de liderança e como eu tinha sido treinadora da seleção 
nacional e de um clube importante (...), eu percebi, primeiro, a importância do trabalho 
de equipa, a importância de conseguir ser muito sinergética nas minhas ações e 
priorizar as ações também. o que é que é mais importante, onde é que tenho que me 
focar e de que forma é que vou conseguir atingir os objetivos, tendo objetivos, que é 
uma coisa que os professores, às vezes, têm dificuldade em perceber, ou seja, para 
onde é que eu quero ir e o que é que tenho que fazer para lá chegar.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

Delta 07 142 no exercício das minhas funções, lá está, tenho muitos objetivos, sou muito criativa, 
muito ambiciosa, 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

Delta 07 143 trabalho de equipa é muito importante. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 

Delta 07 144 nós na escola temos cinco finalidades bem delimitadas e uma delas é o trabalho 
colaborativo. O trabalho colaborativo é fazer ver aos meus colegas a diferença entre 
uma equipa e um grupo. De facto, na equipa há um objetivo comum para que todos 
trabalham e perseguem esse objetivo. Um grupo de pessoas é um grupo que partilha 
das mesmas situações, partilha materiais e partilha não sei o quê, mas não tem esse tal 
objetivo comum. 
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equipa e definir objetivos 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Promover o trabalho de 
equipa e definir objetivos 

Delta 07 145 eu acho importantíssimo garantir é que dentro destes subgrupos de trabalho tem que 
haver também aí esta noção de trabalho de equipa, de interajuda e de trabalho 
colaborativo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Racionalidade na decisão 

Delta 05 95 há uma questão que é fundamental para mim, independentemente dos valores que as 
pessoas defendam, e por aí fora, no momento de tomar decisões, é tudo esquecido. 
Portanto, fica tudo no mesmo plano, não estamos aqui a olhar, nem a situações de 
conflito vividos em determinada altura, isso é sanado. É com objetividade, com 
racionalidade que se tomam decisões, não vou estar aqui a misturar... Sou muito 
afetiva, mas quando é para tomar decisões é para tomar decisões. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Racionalidade na decisão 

Delta 05 96 Uma das queixas que os professores também têm e aqueles que são mais próximos de 
mim, é que amigos negócios à parte. Portanto, quando eu tenho que tomar uma 
decisão, por muito amiga que seja duma pessoa, vamos imaginar, não lhe dou um 
determinado cargo se vejo que a pessoa não tem aquele perfil para aquele cargo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Racionalidade na decisão 

Delta 05 97 Quando é para se tomar decisões a amizade não entra, não é? Portanto, é a questão do 
perfil das pessoas, da formação que as pessoas têm. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 

Delta 07 146 muitos professores gostam dessa anarquia organizada, ou seja, gostam de facto de ter 
margem de manobra total para se movimentar na escola, para dar as suas aulas. Pois, 
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PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Respeitar e cumprir os 
documentos orientadores 

mas não é essa ideia que eu tenho duma organização, nem pouco mais ou menos. Eu 
acho que dentro duma organização, estejas ou não de acordo, porque isso é normal e é 
lícito que nem toda a gente esteja de acordo, mas no decurso da implementação de 
determinado projeto educativo que foi aprovado, do plano de intervenção feito pelo 
diretor da escola, e do projeto curricular da escola e todos os outros em conjunto, e do 
regulamento interno, as pessoas têm a obrigação de cumprir, mesmo não estando de 
acordo. Portanto, para mim isto é muito claro. Nas escolas não é esse o sentir que ainda 
a maioria dos colegas tem. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Rigor, verdade e 
competência 

Delta 10 114 se a gente trabalhar com rigor, com verdade, com voluntarismo e com competência 
consegue, num projeto, congregar tudo. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Rigor, verdade e 
competência 

Delta 10 115 é preciso fazer aqui uma gestão muito cuidada 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Sentir a escola como a 
minha casa 

Delta 17 105 “A nossa casa”, porque eu tenho muito este hábito de, em vez de dizer a minha escola 
digo a nossa casa.  Portanto, vejo-a assim porque tem que ser mesmo porque se eu 
não me sinto bem na minha casa, é mau, não é? 

08. A CONSTRUÇÃO DA Delta 35 61 Traz a mais-valia de ter uma visão global de uma realidade que passa para além das 
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IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser abrangente 

paredes de uma sala de aula. A sala de aula é muito importante, mas é preciso criar 
condições para que dentro desta a estabilidade e o equipamento estejam 
suficientemente estruturados de modo a não criar deslizes ou orientações que indiquem 
o sentido contrário ao da função essencial da escola, que é ensinar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser determinado mas 
pedir desculpa quando se erra 

Delta 10 116 combato até à exaustão pelos meus princípios, mas também peço desculpa quando 
erro. Não é muito fácil lidar com esse tipo de atitude, sobretudo quando éramos eleitos 
pelos nossos pares 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser exigente 

Delta 29 107 Eu sou muito exigente com os outros. E daí também eu perceber que os outros não me 
podem responder àquilo que eu quero 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser firme e ter um rumo 
definido 

Delta 07 147 Em termos de determinação de trabalho, liderança de reuniões, reuniões gerais e 
tomada de posições, sou muito firme (...) eu dessa firmeza não abdico, nunca. Mas 
consigo uma coisa, que é distinguir completamente esses momentos de firmeza e de 
alguma irredutibilidade... Mas se tu cedes... 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 

Delta 07 148 Nós temos cento e dezasseis professores e há sempre, António, quem esteja de acordo, 
quem não esteja, quem não sei o quê e não sei que mais e, às vezes, há meia dúzia 
que conseguem fazer prevalecer na escola uma ideia, que só partiu de meia dúzia e 
que, no fundo, os outros todos nem nunca se lembraram daquilo, aquilo às vezes pode 
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trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser firme e ter um rumo 
definido 

tomar proporções enormes. Se tu não tens, de facto, um rumo muito certo, se vais 
estando a ouvir A, B e C é muito bonito, aparentemente, está sempre tudo bem, está 
sempre tudo sereno, mas quem vai ser penalizado com essa tua atitude vai ser a 
escola, vão ser os alunos, vão ser os pais, porque dentro daquela organização, ninguém 
sabe, entre aspas o que anda ali a fazer. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser firme e ter um rumo 
definido 

Delta 13 146 eu comigo sou exigente e com os outros também 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser humilde 

Delta 29 108 Desde os alunos até aos professores, eu tento transmitir, e à organização, esta posição 
de humildade. Nós só crescemos, só conseguimos crescer se, de facto, conseguirmos 
ver que temos muito para evoluir e que temos que aprender com os outros. E mais, 
temos que aprender com os outros. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ser otimista 

Delta 04 92 E tenho uma forma muito otimista de ver as coisas. Eu tento sempre desmontar as 
coisas e ver o lado positivo delas. Dizem-me que isso é um defeito porque eu tanto 
quero ver o lado positivo das pessoas e o lado bom das coisas que; às vezes, torna-me 
a visão um pouco turva. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 

Delta 04 93 eu sempre soube que não ia mudar a escola de um dia para o outro, tive sempre essa 
consciência. Tive que saber gerir a minha vontade de querer que as coisas 
acontecessem rapidamente com a minha consciência de que as mudanças na atitudes 
na escola se iria alicerçar ao longo do tempo. Os processos tinham de ficar bem 
consolidados. 
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trabalho\Ser paciente de modo a 
consolidar os processos 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter alguém sempre bem 
informado na sala de professores 

Delta 02 170 eu estou aqui, não estou tanto tempo na sala de professores, também vou à sala de 
professores mas, obviamente, não estou na sala de professores o tempo que os 
professores estão, estou muito menos e, portanto, aquilo que eu pretendo é ter sempre 
alguém equipado na sala dos professores com as verdadeiras razões da medida, 
porque o contrapoder existe em todos os sítios, não é? Portanto, a tendência é sempre 
dizer: “Ah, tem algum jeito, isto?” Assim pode dizer: “Desculpa, foi por isto e por aquilo, 
foi discutido no Pedagógico, ela perguntou.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter critérios claros de 
decisão 

Delta 16 123 Faço sempre por ter critérios claros nas minhas tomadas de decisão, tenho sempre uma 
justificação. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter informação de tudo 

Delta 10 117 Eu exerço o cargo com demasiada concentração, ainda não falei disso, e tudo tem de 
passar por mim. Eu não tenho de decidir tudo, mas tenho de saber tudo 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter informação de tudo 

Delta 10 118 é uma espécie de controleiro, ou não? 
Também, em certos momentos também. Muitas vezes, pela necessidade que há de 
impor as regras, outras vezes pela displicência com que os meus colegas do conselho 
executivo encaram determinadas coisas e exercem determinadas ações e 
competências. 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter mais confiança e 
segurança 

Delta 18 94 Eu acho que sim, acho que fui evoluindo. Por exemplo, em termos de pressão, se calhar 
comecei agora a ser mais pressionada, também pressionei os outros ultimamente. Se 
calhar estive mais atenta, porque também foi exigido. Há aqui uma mudança natural. De 
acordo com o que nos iam exigindo de cima, nós iam também modificando em termos 
de postura. E depois também é natural que quanto mais a gente vai avançando num 
determinado cargo, começamos a ter cada vez mais confiança e segurança naquilo que 
faz, na maneira como age, e começa a achar que, aqui e ali, há alguma coisa que têm 
que de mudar. Penso que é natural no caminho que vai fazendo, vai mudando aqui e ali, 
certas atitudes ou certas maneiras de estar. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter objetivos e ir 
mobilizando os outros 

Delta 25 94 nós temos um nível de aspiração, um nível de expectação, um nível de realização e eu 
acho que, na altura, eu estava num nível de aspiração lá muito alto (...). E depois 
vamos, a pouco e pouco, tendo consciência de que tem que haver idealismo, porque 
sem ele nada se faz, mas tem que se saber para onde há de ir. Aliás, eu no Projeto 
Educativo que fizemos, fiz questão de pôr como epígrafe uma citação: “Não há ventos 
favoráveis para quem não sabe onde vai.” E, portanto, acho que é importante ter isso. É 
importante ter uma ideia em relação à escola, em relação ao papel da escola também. É 
preciso ter mais ou menos definido na cabeça por onde é que se quer ir e depois tentar 
fazer esse caminho. Aqui é que é o difícil, não é? Aqui é que é o difícil porque para se 
chegar àquilo que é a nossa ideia, ela depois tem que ser, porventura, articulada com as 
ideias dos outros 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter objetivos e ir 
mobilizando os outros 

Delta 25 95 eu acho que o que me faz manter aqui, por enquanto, é ter a noção de que não chegou 
onde eu queria que chegasse, é ter a perspetiva de que o caminho tem que se fazer, 
mas fazendo-se devagarinho e, portanto, tem que se dar um passo de cada vez. E uma 
coisa que é fundamental: não podemos caminhar sozinhos porque senão olhamos para 
o lado, não está lá ninguém e aquilo não anda. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 02 171 deem-me que eu no fim presto contas, porque é assim que eu acho que a escola sobe 
degraus de qualidade. Não é fazer tudo igual para todos 
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organização-escola e ao 
trabalho\Ter responsabilidade e 
prestar contas 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter um princípio de 
reserva na busca da solução 

Delta 17 106 Numa casa onde os miúdos que a habitam vivem as redondezas, onde os professores 
que aqui trabalham, também se sentam à mesa do amigo, que por acaso até tem aqui 
um filho e vão para a mesa do café falar dum assunto que se passou com a turma não 
sei o quê, começa a haver ali um enrolar de coisas. Daí a razão de eu dizer: “Meus 
amigos eu acho que as coisas em primeiro lugar, têm que ser tratadas cá dentro. Não 
estamos a esconder nada de ninguém, portanto, as coisas tratadas aqui dentro, depois, 
então, podem saltar os muros, depois de estarem resolvidas.” 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Ter uma equipa sólida e 
interveniente 

Delta 16 124 Eu não procuro que toda a gente tenha a mesma ideia. Eu procurei uma equipa que 
fosse diversificada, pessoas diferentes, com valências diferentes, exatamente para 
enriquecer. Não procurei um conjunto de pessoas que não me desse problemas, que 
concordassem sempre. Eu quero pessoas que tenham a coragem de me enfrentar e 
que tenham a coragem de me dar opiniões diferentes. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 09 138 sempre fui uma pessoa que trabalhou muito em equipa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 09 139 O trabalho que fazia com os colegas era sempre um trabalho em que todos nós 
tínhamos voz, tínhamos opinião, conversávamos sempre tudo. Nunca fui daquele tipo 
de presidente que: “É isso que eu quero e acabou.” 
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08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 09 140 Às vezes até, como é que vamos dizer, politicamente, fazer as pessoas concordar 
connosco, levar as pessoas a um consenso connosco, mas nunca tomava posições 
assim radicais, procurava sempre o consenso.  

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 13 147 Nunca consegui trabalhar muito sozinho, perco-me muito quando trabalho sozinho. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 13 148 nós temos aqui um feedback, de trabalho, o tal trabalho em equipe. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 14 116 este trabalho tem de ser feito sempre em trabalho de equipa, independentemente de 
quem assina. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 

Delta 16 125 Na prática, nós vamos continuar a trabalhar como uma equipa, mas passa a haver um 
rosto visível e quem tem que dar a cara é o Diretor. Já não é a mesma coisa ser 
atendido pelo Diretor ou pelo diretor-adjunto. Repare, agora o próprio facto de não se 
falar em Direção da Escola, a palavra direção não aparece em lado nenhum. 
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organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar em equipa 

Delta 23 105 nós trabalhámos sempre muito aqui, muito em equipa. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Trabalhar para o centro 
da curva de Gauss 

Delta 07 149 as pessoas são muito resistentes à mudança, mas tu próprio perceberes que isso são 
fases normais de qualquer organização e que é normal que as pessoas sejam 
resistentes, por vezes, e que 20% estão sempre de acordo e que 20% estão sempre em 
desacordo, e que tu tens que trabalhar é para o centro da curva de Gauss, tens que te 
concentrar nesses 60% porque senão, se tu te concentras nos extremos, não vais a 
lado nenhum porque tu nunca vais conseguir convencer os extremos. 

08. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE 
PROFISSIONAL\08.02 Estar no 
ofício-função e no coletivo de 
trabalho\3. Em relação à 
organização-escola e ao 
trabalho\Valorizar a formação 

Delta 05 98 há uma questão que para mim é fundamental, por exemplo, a questão de valorizar ao 
máximo a formação dos professores. Por exemplo, vamos supor, se um colega está a 
fazer um desenvolvimento pessoal e social, colocá-lo em coordenação dos diretores de 
turma ou a dar essas disciplinas ligadas a isso, ou desenvolver esses projetos. (...) 
potencializar ao máximo os recursos humanos de acordo com a formação que têm. E 
uma coisa que também faço muito, as pessoas às vezes vem cá: “Olha, preciso de ir a 
um congresso, a um colóquio, a uma formação.” Ok, na legislação há uma coisa 
chamada permuta, então vamos permutar, que é uma coisa que, por exemplo, cá no 
Agrupamento não pegou porque eles não estavam habituados à questão da permuta, 
veem a permuta como uma coisa ilegal. Apesar de estar no estatuto, as pessoas vêm 
isto como uma coisa ilegal. 

        

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 10 119 Temos muito que aprender. 
P.: Mas é um balanço positivo, é um órgão que não necessita de existir, tem, pelo 
contrário, o seu espaço e a sua importância e que se deve manter? O que pensa? 
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Eu acho que se deve manter. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 31 87 Ainda ontem eu dizia que grande parte dos diretores que estão neste momento podem 
vir a tornar-se gestores profissionais. Bem, eu não tenho medo que venham de fora as 
pessoas governar a Escola, não é por aí, apesar de já ter dito, muitas vezes, que alguns 
professores mereciam isso. A hierarquia é muito mal vista, a relação piramidal é muito 
complicada impor-se, mas ela, às vezes, tem de existir. Eu quando tenho de tomar uma 
decisão não preciso de dizer “Olha que eu sou tua diretora”, mas é bom que as pessoas 
vejam que há aqui hierarquias nas escolas. O processo democrático em Portugal, foi 
dos países onde ele subsistiu durante mais tempo, trouxe alguns constrangimentos à 
escola pública. Eu penso que esta questão da democracia levada ao extremo não é 
produtiva, nomeadamente aquela questão das doze horas. 
P.: Mas isso será democracia ou será corporativismo? 
Pois, é corporativismo. Mas o problema é que o corporativismo é confundido com 
democracia. Os professores não permitem, às vezes, que isso seja de outra forma. Se o 
ambiente é de tal forma pesado e se não conseguimos que isto vá pouco a pouco, as 
coisas complicam-se para nós. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 31 88 O que eu acho é que a gestão das escolas se torna cada vez mais piramidal. Para que 
nós consigamos, perdão, para eu consigo, neste momento cai tudo em cima dos ombros 
do diretor, mesmo que não o sintamos, nas reuniões fazem questão de nos dizer isso. 
Com tantos alunos, a máquina torna-se tão pesada que o órgão, unipessoal tem de se 
tornar cada vez mais profissional e deixa de poder ir às bases. 
P.: Não via, portanto, com bons olhos a profissionalização da gestão. 
Não, pelo menos desta forma. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 31 89 concordava com a criação de uma carreira específica destinada à gestão escolar? 
Bem, isso é diferente. 
P.: Então explique-me essa diferença, por favor. 
Eu fiz um curso de gestão em França em que, para além de estarmos no curso, 
visitámos várias escolas de excelência. Visitámos a segunda escola do ranking francês, 
que é em Bordéus, e o diretor dessa escola estava a propor-se à primeira escola do 
ranking, que era paredes meias com a Sorbone. O concurso lá é assim, eles concorrem 
para várias escolas. 
P.: Trata-se de uma carreira específica. 
É uma carreira específica. O braço direito do diretor tem de ter, obrigatoriamente, 
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formação na área financeira. Para mim, isso é, de facto, uma carreira de gestão, 
profissionalizada, com todas as condições para se gerir com qualidade uma escola. 
P.: Com isso concorda? 
Concordo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 31 90 Eu não tenho medo da gestão profissional, tenho medo é de uma gestão profissional, 
associada a uma escola com caráter de empresa. 
P.: Baseada na impessoalidade? 
Exatamente, que é impossível de gerir de uma forma humana. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 31 91 Lá em França, nessa experiência que eu tive, a maioria, não sendo vedado a pessoas 
que viessem de outra área, a maioria, como dizia, vinham da inspeção ou da pedagogia. 
P.: Mas tinham sido professores? 
A maior parte deles tinham sido professores. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 31 92 um gestor de empresas vir gerir uma escola? 
Eu tenho medo. 
P.: Porque é que tem esse receio? 
Eu sou muito mais sensível aos meus alunos porque eu adorei dar aulas. Eu gosto 
muito daquilo que faço, mas eu gostei muito de dar aulas. 
P.: Isso significa que a organização escola tem uma especificidade própria que só pode 
ser conhecida por um professor? 
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Os alunos são a alma de negócio, digamos assim. 
Eu como fui professora, não sei que sensibilidade é que os outros teriam, mas acho 
muito difícil que a tenham. É como ser mãe, logo que fui mãe passei a sentir as coisas 
de outra forma que antes não sentia. 
P.: O que quer dizer é que só sendo professor é que se pode sentir, verdadeiramente, a 
organização escola. É isso? 
É isso, eu acho que tem de ser assim. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 32 58 Eu acho que as regras atuais estão corretas. Se for para manter as regras atuais no 
sentido de quem pode ser: professor do quadro, com cinco anos: ser professor, do 
quadro, com cinco anos...  
P.: Na formação específica na área da gestão? 
Com formação específica ou com experiência. Mesmo com experiência... Estou a 
lembrar-me do do diretor de uma escola aqui perto que foi presidente do executivo 
durante 10 anos, entretanto saiu e agora passados dez anos. Já nos cruzámos nas 
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encarnações dele. Voltou e disse-me: “Então eu dantes fazia a requisição dos 
professores ali na esplanada e agora estou há três dias aqui enfiado aqui na escola. A 
experiência é fundamental, não é só a formação. Pronto, mas também a experiência 
nunca se tem antes da primeira vez. 
P.: Via um gestor de carreira, vindo de outra área qualquer para gerir a escola? 
Não. Isso vem atrapalhar uma escola. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 42 79 Eu tenho de dividir a resposta em duas partes: aquilo que eu gostava que fosse e aquilo 
que eu penso que virá a ser. A segunda parte é muito fácil de responder. Aquilo que virá 
a ser eu não sei, não faço ideia porque vai depender dos alinhamentos políticos, vai 
depender de ser o PSD ou ser o PS, apesar de pensar que se for o PSD não haverá 
grandes diferenças, se se caminhará mais no sentido da profissionalização e da 
privatização. 
P.: Profissionalização da gestão? 
Eu acho que estão, claramente, traçadas duas alternativas: mais profissionalização e 
privatização da gestão, portanto, um caminho mais à direita, ou um caminho, que é o 
mais atual, que é profissionalizar QB. Eu acho que o que é fundamental é que sejam 
professores a gerir as escolas, professores, professores, professores! Com 
especialização na área da gestão, mas professores.  
P.: Desculpe, está-se a referir a um aumento de formação? 
Sim. Enquanto for esse o caminho, eu acho que estamos bem. Se é um diretor com 
uma equipa ou um presidente com um órgão, para mim é mais ou menos indiferente. 
Pessoalmente, preferia que fosse um presidente com um órgão de gestão eleito pela 
escola. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL 

Delta 51 64 O que tenho medo é que se agudizem conflitos de interesses, que este modelo de 
gestão pode vir a provocar. O que gostaria que acontecesse é que as escolas 
pudessem manter a sua individualidade e fossem reconhecidas, efetivamente, pelo 
serviço que prestam, porque as escolas prestam um serviço que só quem cá está é que 
sente, especialmente à gente mais desfavorecida. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 32 59 Espero que nunca deixe de ser professor. 
P.: O diretor ou diretora de uma escola. 
Sim. Pessoalmente acho que deve ser um professor... 
P.: E formação de base? 
Sim. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 33 66 acho que as pessoas têm que ter formação de gestão. 
P.: Mas serem quê? Professores? 
É muito importante que tenham essa formação mas terem também conhecimento do 
ensino a sério, não é? 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 34 71 A quem tivesse habilitações. 
P.: A qualquer tipo de gestor, independentemente de ser ou não professor? 
Como nas empresas. Se há um gestor para cada tipo de empresas, também haveria um 
gestor para este tipo de estabelecimento, de escola. 
P.: Mas só aberta a professores ou a ela poderia aceder qualquer outro tipo de gestor? 
Não, eu acho que só deveriam aceder os professores. Quem não passou pela atividade 
letiva, acho que não tem sensibilidade para aqui estar, acho que depois não sabe. 
P.: Portanto seria um professor com experiência letiva e na área da gestão? 
Da gestão e que fizesse a sua formação, tal e qual como se faz para se ser orientador 
de estágio. Mas isso acho que não vai para a frente porque implica muito dinheiro e o 
Estado tinha que dar autonomia que não dá. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 35 62 Eu acho que a liderança de uma escola, independentemente da necessidade de um 
bom gestor, da necessidade de umas boas relações humanas terá de ser sempre como 
o foco principal os alunos e a Educação. Como tal, a formação inicial é a dos 
professores. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 36 59 Eu penso que se forem abertos só a professores tem algumas vantagens, 
inequivocamente. Mas tem um outro problema e o outro problema é que, por vezes, são 
necessárias situações de rutura. Para construir, às vezes, temos que partir, não é? E, 
portanto, penso que fazermos circuito fechado, por vezes, pode ser um fator 
extremamente limitativo e penso que o simples facto de não ser apenas aberto a 
professores, só esse facto vem, é... 
P.: Vem movimentar as águas? 
Faz movimentar as águas, fará isso. Agora, se me pergunta se essa medida viesse a 
ser colocada, se isso seria aceite de bom grado, digo-lhe já que não. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 37 67 Deverá ser, então um professor. Com formação específica na área da gestão e 
administração escolar? 
Sim, tem de ser. 

09. O FUTURO DA GESTÃO Delta 39 99 lusivamente a professores ou também a outros profissionais da gestão? 
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ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Não. Eu considero que a gestão das escolas deve estar guardada para os professores. 
Agora, não me choca nada a escola ter um gestor financeiro, desde que subordinado à 
gestão pedagógica. Não, acho que tem que haver uma reorganização, de facto, dos 
serviços das escolas, e não me choca que tinha dito que haja um gestor económico ou 
financeiro, como lhe queiramos cham 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 40 49 Eu acho que deve ser um professor, necessariamente com essa formação 
complementar, porque nenhum professor tem na universidade, adquire na sua formação 
inicial conhecimentos e experiência, competências, para ser gestor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 41 87 ode criar uma maior exigência sobre o cargo de direção. Esta maior exigência poerá 
fazer tender, por exemplo, para a criação duma carreira específica destinada à gestão 
escolar? 
Eu não ponho isso em causa, não ponho em causa que possa a acontecer a questão da 
especialização, se quisermos. Aliás o último diploma que foi agora publicado, da última 
versão do estatuto, aponta um pouco para aí, não é? Aquele célebre ponto quatro, 
cinco, seis e sete, não é? Eu acho que se nós não tivermos como fulcro nessa 
especialização que as pessoas em causa tenham uma formação de base e uma 
experiência, não é só a formação, porque uma das coisas que discordei nos concurso 
de Diretores, foi de que pudessem haver pessoas passassem, e isto foi possível, desde 
que a pessoa fosse docente profissionalizado, mas houve muita gente que, desculpem o 
termo, passou diretamente da faculdade para a gestão e eu acho que a sensibilidade 
que se tem não é mesma. Pode-se estar tecnicamente preparado, não ponho isso em 
causa, mas em termos humanos, de recursos e de capacidades tenho algumas dúvidas. 
Ou seja, onde é que eu quero chegar? Há dois tipos de gestores: temos o chamado o 
gestor tipo Sonae e temos o gestor o tipo PT. Temos o Zeinal Bava que é o chamado 
gestor de carreira e depois temos o gestor tipo Sonae, Belmiro de Azevedo, se 
quisermos self-made-man, o homem que passou pelas várias fases do processo. E o 
que é um facto é que se nós formos procurar junto dos profissionais de uma e outra 
empresa, quais aqueles que sentem mais vinculados ao gestor, a resposta é fatal como 
o destino: Sonae. Porque o gestor, porque o gestor tem o conhecimento pessoal das 
fases do processo, ele sente-se integrado e implicado pessoalmente com aquelas 
pessoas. O outro é um gestor profissional que tanto podia estar na Pt como podia estar 
noutra coisa qualquer. 
P.: Portanto, abrir eventualmente a carreira da gestão a outros profissionais que não 
têm nada a ver com a educação, nem que são professores, seria uma má opção? 
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Eu acho que seria uma má opção. Aliás uma das situações que nós temos aqui e que é 
fácil verificar foi o que aconteceu com os gestores hospitalares, por exemplo. Pensava-
se que metendo gestores profissionais nos hospitais se  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 43 63 Das duas uma, ou separamos a direção pedagógica da direção administrativa e aí, sim, 
pode haver um administrador, é provável. Mas ele tem de concertar a sua ação com 
uma direção pedagógica. Ou então fazemos uma carreira específica de gestores 
escolares, em que, sei lá, abrimos a carreira a professores, a pessoas ligadas à 
pedagogia, e à gestão, ou seja, fazemos só gestores tipicamente para a gestão escolar. 
Ou então fazemos o que me parece mais sensato neste momento, no futuro não sei, 
que é pegar em professores que tenham pelo menos cinco anos de experiência e 
apetrechamo-los com conhecimentos de pós-graduação de gestão escolar. Quanto ao 
futuro eu arriscaria em dizer que a formação e a pós-graduação de professores para a 
gestão escolar é capaz de ser a opção escolhida, em teremos da maior parte dos países 
da Europa. Arriscaria a dizer isto. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 44 76 quando me dizia que sim à carreira específica, ela será aberta a outros profissionais da 
gestão que não sejam professores? 
Eu espero que não. 
P.: Mas há esse risco? 
Temo isso. Temo isso e com alguém que domina a linguagem dos números e dos 
princípios economicistas, empresariais. 
P.: Portanto, perdendo-se a visão pedagógica? 
Certo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 45 79 Eu aí por acaso acho que a visão de professor faz sempre falta no ensino. Acho que 
seria mais correto um professor que tem a sua formação como professor e depois de 
uma especialização ou vai para um lado ou vai para outro. Assim parece-me mais 
correto. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 46 56 Se for uma carreira específica de gestão, mas aberta aos docentes, eu não vejo 
qualquer problema. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 49 87 a formação de base teria de ser a de professor? 
Isso parece-me essencial. 
P: Depois essa formação seria complementada com a área da gestão ou não seria uma 
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condição sinequanon? 
Sim, complementada. Mas, sinceramente, acho que é muito mais importante a 
experiência, até mesmo a própria experiência como professor. Claro que depois alguma 
formaçãozinha, nem precisava de ser essa pós-graduações, bastava que fosse até na 
área administrativa e financeira, não na pedagógica, pelo contrário. Aliás eu senti falta 
da formação pedagógica por ter estado muito anos à frente do centro de formação e tive 
de fazer mais aprendizagem pedagógica que administrativa. Ter sido coordenador de 
departamento, ter sido coordenador de ciclo é muito mais importante do que fazer pós-
graduações nas Escolas Superiores de Educação, e eu até fiz uma. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 51 65 Só quem está na escola. Acho que é difícil quem não esteja na escola ter esse 
conhecimento. 
P.:  E se fosse só aberta a professores com especialização na área da administração, 
por exemplo? 
A especialização é boa mas a experiência também. 
P.: Portanto, com formação e com experiência. 
Sim, a experiência é importante também. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 53 55 Considero que era fundamental manter-se exclusivamente aberta a professores, com 
formação e experiência na gestão, porque estaria facilitada a visão da parte mais 
pedagógica, o que é fundamental. A gestão de uma escola tem várias partes, 
administrativa, pedagógica, financeira. Eu até me costumo preocupar muito com a parte 
financeira porque ele é fundamental para levar a parte pedagógica, porque senão isto 
seria apenas uma empresa preocupada, eventualmente, com lucros e não pode ser 
assim. 
P.: Ou seja, o facto de ser um professor poderia manter a especificidade desta 
organização que é exatamente a área pedagógica. 
Exatamente, a parte pedagógica é fundamental. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento 

Delta 57 77 O único receio que tenho é o de que voltemos ao tal documento que houve há uns anos 
que pretendia permitir que os diretores fossem gestores vindos de outra área qualquer. 
P.: Refere-se  um projeto que, ao que parece, chegou a existir no tempo do ministro 
David Justino? 
Exatamente. Dava a possibilidade de haver um gestor e depois um diretor pedagógico, 
que seria uma espécie de bobo da corte pois ficaria com todo o trabalho que realmente 
uma escola exige. Era a mesma coisa que dizer que o diretor não tem de ter qualquer 
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conhecimento da parte financeira. Isso não fazia nenhum sentido. Gestores? 
P.: Então na sua opinião o diretor tem de ser sempre um professor. 
Exatamente. Tem de se promover a função dos dirigentes escolares. Deverão ser 
professores com especialização na área da administração escolar, com formação e que 
devem fazer formação continuamente. Na minha opinião esse é que deveria ser o futuro 
da gestão escolar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 10 120 não via com bons olhos a abertura dessa carreira a gestores vindos de outra área que 
nada tem a ver com a Educação. 
Não, não via e vou-lhe dizer porquê. A gestão no aspeto administrativo é insignificante, 
irrelevante. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 10 121 Um Diretor para a parte financeira não vale a pena. A grande maioria das escolas tem 
mais de metade do orçamento para as despesas fixas. Não estou a falar dos 
consumíveis, de papel, dos contratos de assistência das maquinarias, dos 
computadores. Um gestor administrativo, as escolas também dispensam. Então o que é 
precisamos? De um gestor de recursos humanos? Sim, mas de uns recursos humanos 
muito especiais. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 10 122 acho um erro o senhor secretário de estado ter feito pressão para que qualquer pessoa 
pudesse ser diretor. Ninguém pode ser um bom diretor se não conhecer uma 
comunidade. Se a gente não sabe o que se passa à nossa volta, como é que pode 
tomar boas decisões aqui dentro? Tem de ser alguém que saia da própria comunidade. 
Esse foi o primeiro grande erro. Se eu vier de fora, não conheço ninguém. Então quem é 
que eu vou buscar? Se não conheço ninguém vou buscar quem se quiser disponibilizar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 15 95 Portanto, uma carreira aberta a um gestor vinda de uma outra área qualquer seria 
negativo. 
Exatamente. Aliás, temos experiência disso, apesar de haver sempre exceções que 
confirmam as regras. Eu acho que isso vai depender um pouco do caminho político-
partidário que isto tomar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 17 107 Aberta só a professores ou aberta a outro tipo de gestores? 
Não, não, não, certamente, vai ser aberta a... que vai ser um bocado perigoso, aqui para 
nós, ah porque tenho receio que se caia, ah... 
P.: Numa visão gerencialista? 
Numa gestão tecnocrática das escolas. É o único medo que eu tenho, que isto possa 
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acontecer, mas como já cá não vou andar... Mas deve ir morrer aí. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 18 95 A segunda possibilidade [um gestor] ponho-a logo de fora, de todo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 19 100 Há uma coisa que eu defendo, gestor mesmo, que venha de fora, custa-me um bocado 
a aceitar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 21 87 gestores com experiência? 
Não, isso não 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 21 88 gerir uma escola é diferente de gerir uma empresa, por muito que nos queiram dizer que 
é a mesma coisa, não é. 
P.: Em que é que é diferente? 
Nós estamos a trabalhar com pessoas, não estamos a trabalhar com produtos. As 
pessoas têm sentimentos e uma forma diferente de estar. 
P.: Mas as empresas também são formadas por pessoas. 
Mas têm um produto que se vende e a escola não. Eu penso que a escola não pode 
funcionar da forma que a empresa funciona. A escola tem de se preocupar com as 
pessoas, acima de tudo. 
P.: Com as pessoas significa o quê? Com os professores, os funcionários, os alunos? 
Com os alunos, sempre, sempre, acima de tudo. 
P.: Portanto a mais-valia de uma escola... 
É o sucesso dos alunos. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 23 106 aberta a outros gestores que não têm nada a ver com a Educação? 
Eu acho que é mau. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 

Delta 24 91 Não é uma perspetiva que me agrade porque eu defendo que quem sabe de Educação 
são os profissionais da dita e não acredito que as pessoas de valor ou de excelência 
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O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

noutro campo qualquer tenham que vir à escola dirigir, não acredito. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 24 92 as questões pedagógicas não podem estar nas mãos de uma pessoa importante aqui 
da freguesia, que pode ser muito importante para a freguesia, mas não sabe nada de 
pedagogia. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 27 86 A escola não é uma empresa, os alunos não são números, não são lingotes de ferro. Os 
alunos são sujeitos e como sujeitos têm os seus processos diferenciados, e mais do que 
nunca hoje. Aquele que falar com os alunos como se fosse um número, acabou. A 
escola de massas é uma escola heterogénea e tem de se falar várias linguagens. Não 
se pode ter aqui um tecnocrata da gestão. Não dá. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 30 79 Portanto, um gestor vindo de outra área não seria uma boa ideia. 
Não, não. Não teria essa sensibilidade [de perceber a vida da escola]. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Não 
aos gestores 

Delta 30 80 Nós somos uma organização com características muito próprias. Aliás, há vários 
estudos sobre a organização escola e todos eles referem o mesmo, falam da nossa 
especificidade. Não era fácil um indivíduo que não tivesse esta cultura de organização 
entrar e vir a gerir; poderia ser um bom gestor financeiro mas esta parte pedagógica das 
escolas é muito complexa. O nosso produto aqui são os alunos, são pessoas, não 
estamos a lidar com máquinas, nem com um produto, um armário ou uma coisa dessas. 
P.: Está-me a querer referir a diferença da mais-valia? 
Claro, a mais-valia é diferente. Estamos a falar de pessoas que vão ter, mais tarde, um 
impacto na sociedade. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 02 172 Na minha ótica, alguém que, no mínimo, tenha sido professor. Eu não estou a ver uma 
escola gerida por alguém que vem de uma empresa. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 

Delta 02 173 As decisões que eu tenho que tomar no dia a dia seriam para mim muitíssimo mais 
difíceis, e se calhar muitas seriam erradas, se eu não tivesse sido professora. Portanto, 
a visão pedagógica da escola eu acho que é absolutamente fundamental na formação 
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professor com experiência e 
formação 

do Diretor. Acho também que precisa de outras, tem que lhe acrescentar outras, pois a 
exigência da gestão duma escola obriga a que tenha conhecimentos de outras áreas, 
mas essa continu,a para mim, a ser a área fundamental. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 02 174 Poderia ser um professor, como diz, com toda a especialização na área da gestão? 
Isso já pode. Mas isso já pode 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 04 94 ao contrário do que muita gente pensa, grandes teóricos que falam de uma carreira, de 
uma profissão, que não é necessário ser-se professor, eu defendo que é fundamental 
ser professor. É fundamental porque nós ao sermos professores, no verdadeiro sentido 
da palavra, conseguimo-nos apropriar de determinadas competências que nos servem 
para a gestão. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 05 99 aberto a qualquer profissional ligado à gestão, ou exclusivamente a professores com 
experiência na área da gestão? 
Seria estar-me a contrariar se não fosse um professor porque eu disse que era 
fundamental. A visão pedagógica de uma escola é fundamental, senão não temos 
escola. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 06 91 Resumindo, o diretor deve ser um professor com formação especializada na área da 
gestão que lhe pode vir quer da sua prática anterior, quer da formação especializada na 
área a gestão e da administração. 
Exatamente, essa é a condição necessária e com um experiência profissional docente 
que não seja muito curta. Só tudo isso lhe permite ter uma perspetiva adequada do que 
é gerir uma empresa especial, que é a escola pública. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 08 133 Eu penso que, de facto, deve haver na direção das escolas professores que sejam 
formados em gestão escolar para poder lidar com as questões da gestão escolar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 

Delta 10 123 Não acredito que possa haver um bom diretor que não tenha sido professor. 
P.: Essa é uma condição sinequanon. 
Sem dúvida. 
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professor com experiência e 
formação 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 10 124 As dificuldades que nós temos no exercício deste cargo não são relacionais ou, se 
forem relacionais, é pela intervenção que temos de fazer nos interesses da parte mais 
fraca do processo, que são as crianças e as famílias. Ninguém consegue gerir esse tipo 
de conflitos se não souber o que está para lá deles. Isto é, eu consigo sentir as 
dificuldades que os professores têm em trabalhar dentro da sala com vinte ou vinte e 
cinco ou vinte e sete miúdos porque já lá estive muitos anos e, portanto, sei os 
momentos em que se trabalha bem e mal, sei os momento de tolerância e de erro dos 
professores, sei os momentos em que as famílias devem intervir. Senti na pele aquilo 
que eles sente, em primeiro lugar. Depois, é preciso pesar isso, ou seja, todos os 
argumentos abonatórios ou de culpabilidade têm uma decisão. Eu se não entender que 
um jovem de catorze anos está permanentemente em conflito com o adulto no exercício 
do poder, então não percebo nada do que estou a fazer e não consigo gerir 
absolutamente nada porque não consigo falar com os pais e dizer que entendemos isso 
mas que há limites e que, a partir de determinado momento já deixou de ser. É 
necessário saber até onde pode ir para depois parar. 
P.: Isso significa que há um conhecimento psicopedagógico. 
Claro. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 10 125 deverá ser um professor com uma formação ou prática específica na área da 
administração educacional ou escolar. Estou correto? 
Exatamente. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 11 109 Eu sou daqueles que defende que o gestor da escola deve ser um professor da escola, 
com formação pedagógica. 
P.: E a formação especializada na área da gestão será também importante? 
Exatamente, sem nenhuma dúvida, com formação constante. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 

Delta 12 88 É necessário saber qual é o fulcro do trabalho da instituição e esse fulcro aqui é a sala 
de aula. O problema da escola não é o controle da despesa, essa é fácil de controlar. O 
problema da escola não é a obtenção de meio; não há problema nenhum nesse aspeto. 
Acredito que se fosse uma pessoa que nunca tivesse dado aulas, que não fosse 
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formação professor, ia ter muitos problemas em entender porque é que há professores que não 
conseguem obter alguns resultados com os seus alunos, de qualificar os conflitos que 
existem de ver quais são os materiais necessários. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 15 96 devia passar por um professor com especialização ou prática nessa área, assim como 
acho que ao nível dos hospitais devia ser um médico especializado. Estas organizações 
têm características muito específicas. Às vezes é importante ouvir a opinião de um 
gestor, mas é para compararmos (...), é uma opinião que pode ajudar e que às vezes 
até nos pode dizer que é isso que nós não queremos fazer. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 16 126 Eu acho difícil que não seja um professor porque é assim: nós precisamos de falar esta 
linguagem. Há uma linguagem dentro da escola que só quem cá está é que a conhece. 
Eu vejo a minha família, o meu marido nem tanto porque, embora sendo professor 
universitário, acompanhou estágios nas escolas, mas com os meus amigos eu tenho 
muita dificuldade em partilhar algumas coisas que são do meu dia a dia e são as minhas 
dificuldades porque eles não percebem esta realidade. É muito importante saber como e 
que as escolas funcionam e não é só a organização, é o estar na escola 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 16 127 Eu acho que é uma vantagem ser um professor e é, sobretudo, uma vantagem para ele 
próprio pelos motivos que disse. Agora, isso não quer dizer que alguém que venha sem 
experiência não o possa fazer. Não sou radical nesses aspeto. Acho que se a pessoa 
tiver abertura e quiser, de facto, aprender, acaba por conhecer mesmo que nos 
primeiros tempos possa ser mais difícil. Depende é da forma como as condições de 
ingresso nessa dita carreira sejam, mas não acho que uma pessoa que venha do ensino 
superior ou de outra área seja uma mais-valia para esta área, acho que a experiência do 
terreno é fundamental. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 18 96 ou é um professor na mesma, que tem uma carreira à parte, de gestor ou temos alguém 
que podia vir fora. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 

Delta 19 101 Acho que a gestão pedagógica das escolas deve ser assumida por um professor. Agora 
ele pode obter alguma formação específica, na parte da gestão financeira. 
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formação 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 19 102 Eu continuo a dizer que deve ser um professor. Quer queiramos, quer não, ia sempre 
criar afastamento do gestor da escola e eu penso que, especialmente o gestor 
pedagógico, não pode ser alguém que não sinta a escola. (...) Acho que é muito 
importante. Acho que a gestão pedagógica só se pode fazer assim. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 19 103 ser aceite pela escola, a relação com o conselho pedagógico, com a escola em geral. 
Não é uma pessoa que não tenha estado na escola, que não tenha relação com todos 
os outros parceiros, não chega lá e... penso eu que é muito mais difícil para implementar 
o seu plano estratégico ou o seu modelo se não for professor. Há que ter sempre um 
conhecimento pessoal, e quando esse não servir, vai-se embora e vem outro. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 20 98 Eu acho que só deveria ser para professores com formação na área da gestão. Acho 
que as sensibilidades e as formas de estar são diferentes. A gestão da escola, é outra 
convicção que tenho, não é uma questão financeira. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 21 89 penso que teria de ser um professor com formação na gestão escolar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 21 90 professor, com uma formação especializada na área da gestão escolar a assumir a 
direção de um escola ou de um agrupamento. 
Sim. 
P.: Seria uma condição sinequanon para si? 
Sim, para mim sim. E por isso é que eu ao fim destes anos continuo a fazer formação 
nessa área. Acho que é importante, formação que vem com essas teorias das 
empresas, mas que, apesar de aproveitarmos algumas coisas, não toda a filosofia de 
gestão de uma empresa não pode ser transposta para a escola. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 

Delta 22 84 um hospital deve ser gerido por um médico, que uma escola deve ser gerida por um 
professor. 
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professor com experiência e 
formação 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 25 96 Eu acho que um diretor tem que ser professor, é fundamental. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 26 60 essa sensibilidade pedagógica só um professor pode ter. 
Daquilo que eu conheço, um professor está muito mais sensível para isso do que outra 
pessoa qualquer. É por isso que a gestão de uma escola tem de ser feita por um 
professor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 27 87 Eu penso que vai ser sempre um professor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 29 109 Eu acho que a formação de base tem de ser a de professor. Não deve ir para diretor 
quem nunca passou pelas escolas e, portanto, desconhece o seu funcionamento. Mas 
também te digo que não chega. Evidentemente que há um capital de conhecimento que 
a tutela e o pais não pode deitar fora porque as pessoas que se dedicaram à causa e 
que a nível de missão deram, de facto, o seu melhor para as escolas... É que não 
acredito que uma pessoa que está há vinte anos e há muita gente há dezassete, há 
muita gente há quinze anos e outros que se reformaram agora e que deram toda uma 
vida a isto que estejam aqui para fazer fortuna ou para retirar protagonismos. É porque 
gostavam daquilo que faziam. E não se pense que vínhamos para aqui para ter tempo 
livre porque neste desempenho é coisa que nunca temos. Este capital de conhecimento 
que temos não pode ser de modo nenhum desperdiçado, embora também te diga que 
face à complexidade e às competências alargadas que hoje tem um diretor, isto tem de 
vir associado a uma formação, a uma formação específica na área da gestão, 
relacionada com a gestão dos recursos humanos, a questões de contabilidade, a 
questões de projeto, jurídicas. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 30 81 Eu penso que a gestão de uma escola deverá ter sempre como formação de base ser-
se professor porque uma escola tem uma dimensão complexa e com áreas específicas, 
senão o Diretor não podia ser presidente do Conselho Pedagógico, começava logo por 
aí. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor com experiência e 
formação 

Delta 30 82 Disse-me que era, para si, fundamental que a formação de base do diretor fosse a de 
ser um professor. Ele teria de ter uma formação específica direcionada para a gestão? 
Sim, uma formação específica, seria essa a ideia. Aliás porque acho que só um 
professor poderia compreender a vida da escola. Era a mesma coisa que termos um 
treinador de futebol que não tivesse sido futebolista. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor da escola 

Delta 25 97 neste momento, não me estou a ver Diretor doutra escola, o que não quer dizer que não 
tenha algumas ideias sobre aquilo que é a gestão da escola, que não tem nada a ver só 
com esta. 
P.: Portanto, vê muito o vínculo do Diretor à escola a que pertence? 
Eu acho que isso é muito importante, muito importante, o conhecimento da escola, acho 
que isso tem mais vantagens do que desvantagens. Tenho receio que um Diretor que 
não tenha a perspetiva que eu há bocado disse, que não seja capaz de perceber, que 
gerir uma organização como a escola, exige obrigatoriamente ser capaz de ver que há 
necessidade de envolvimento das pessoas, e que a gestão tem que ser feita com as 
pessoas, e que tem que ser elas a participar nas decisões, e a participar nas decisões 
importantes, não é só naquelas que são mixurucas, é a participar em todas. Se não tiver 
essa noção, eu acho que se corre o perigo de, de repente, aparecer alguém que vem 
para a escola e olha para a escola numa perspetiva muito normativa. Eu acho que esse 
é o perigo que se corre. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.01 
O universo de recrutamento\Um 
professor da escola 

Delta 27 88 Eu acho que, como sabe, não há prática sem teoria, uma boa prática tem sempre por 
detrás uma teoria. Temos que ter vários referenciais para tomar partido. Eu não acredito 
em líderes carismáticos de tábua rasa, não é assim. Não pode chegar aqui um professor 
de outra escola. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à função 

Delta 32 60 E o acesso através de verdadeiro um concurso público? Ou seja... 
Eu acho que um concurso público, mas um concurso público controlado. O que eu acho 
é que não deve haver uma eleição. Quem quiser ser de uma escola tem de saber quais 
são as regras: a experiência, a formação, ser professor. E deve haver um concurso. 
Agora a minha questão é: a partir do momento em que apresentam um projeto de 
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intervenção, tem um currículo, tem uma entrevista, isto tem de ser valorizado de alguma 
forma. Não pode entrar na situação de que é um faz de conta. Não pode haver um faz 
de conta. Por isso, o António há bocado estava a achar estranho que aquilo que possa 
ser valorizado possa ser um faz de conta.  
P.: Ou seja a situação, no futuro? 
Isso deve ser corrigido. Ou seja, deve ser claro que a pessoa que tem o melhor 
currículo, mas tem um projeto de intervenção em que a escola não se revê, e a escola 
tem a sua representação no Conselho Geral, pelo menos essa correção tem de ser 
feita. Eu acho que a questão do Conselho Geral vai-se manter porque é a 
representação da comunidade, as autarquias não vão abdicar disso, até porque cada 
vez mais vai haver intervenção das autarquias nas escolas e, portanto, é importante que 
haja um órgão onde eles estejam representados, para também poder ouvir a escola, e a 
autarquia não mandar sozinha. O que eu acho é que deve haver um concurso que deixe 
espaço ao Conselho Geral de modo a não ser obrigado a escolher quem tem melhor 
currículo ou quem tem mais tempo de serviço, mas fundamentar. É este por esta razão 
assim e assim. Em termos de currículo, este era o primeiro, em termos de tempo de 
serviço até era aquele, mas o Conselho Geral não se revê naquele, não concorda com 
aqueloutro porque não vem de encontro do projeto educativo. Acho mais claro, 
fundamentar ou justificar a opção de A ou B porque o espaço de entrevista dá para isso 
e haver uma lista graduada. Do que uma situação, em que diz assim: “Fui eleito com 
treze votos a favor e seis brancos.” Ganhei aos brancos, que foi o meu caso. A 
determinada altura eu disse assim: “Se eu não ganhar à primeira volta, eu não vou à 
segunda.” Alguém comentou: “Então tu não vais ganhar à primeira?” “Não, é preciso ter 
onze votos.” “É que eu estou a lutar contra os brancos e significa que a maioria do 
Conselho Geral não se revê no meu projeto. Então se não se revê no meu projeto, vou 
querer ser diretora de uma escola que as pessoas não querem? Nem pensar!” Mas este 
risco existe. Porque à segunda volta basta um voto. Quer dizer... 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à função 

Delta 34 72 Por concurso. 
P.: Que tipo de concurso? 
Concurso público, tal e qual como nós concorremos para professores. Há X escola e 
nós concorremos. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à função 

Delta 35 63 não a vê como uma carreira aberta a gestores que vêm de outras áreas. 
O 75, numa fase inicial ainda apontava para essa possibilidade, depois... 
P.: Chegou-vos às mãos, aos membros do Conselho das Escolas, um projeto desse 
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tipo. 
Sim, chegou. Depois chegou-se à conclusão de que teria de ser professor. Na verdade, 
eu não vejo um bom gestor numa escola pública que não seja professor. 
P.: Portanto, na sua opinião deve ser um professor. Ele deverá complementar a sua 
formação inicial com formação na área da gestão? 
Exatamente, um professor que depois opta por uma carreira de direção mas sempre 
com uma formação inicial de professor. Houve uma altura em que o Ministério da 
Educação apontou para uma formação através do INA que ia um pouco nesse sentido. 
Não sei se isso caiu por terra se não, mas a ideia era mesmo formar as pessoas que 
estavam na gestão. Na altura quando saiu o 75 falava-se muito nisso e o cargo de 
Diretor é dos pouco cargos que não carece de ser professor titular, havia uma franja de 
professores entre os quarenta, entre os trinta e cinco e os quarenta e cinco anos que 
não eram professores titulares mas que estavam à frente das escolas. Então teve de 
haver alguma cedência para não cairmos no vazio na gestão. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à função 

Delta 35 64 À luz da Lei de Bases do sistema Educativo tem de ser por eleição. Entendo que o 75 
não era isso que pretendia; pretendia que fosse por procedimento concursal e ficaria 
pelo concurso. Haveria análise do currículo e um concurso. Como a Lei de Bases obriga 
à eleição, fez-se aquela eleição dentro dos vinte e um membros do Conselho Geral, o 
que não me parece muito bem. Por nomeação não me parece. Penso que será um 
pouco mais à imagem daquilo que se pretendeu no início que era a análise do currículo, 
pontuar a experiência, pontuar as habilitações, pontuar todos esses fatores e no fim 
dessa pontuação chegamos à conclusão de que este, independentemente de poder ter 
sempre a entrevista, de que é este ou aquele. Mas não carece de uma eleição num 
órgão. 
P.: Na sua opinião a eleição entra em contradição com os princípios de concurso 
público? 
Exatamente, é uma contradição que tem de ser ultrapassada. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à função 

Delta 36 60 Por concurso público. 
P.: Nomeado pela administração central? 
Poderia ser um concurso público onde eram escolhidas as regras. As características do 
concurso são estas e, portanto, concorre quem quiser e as escolas são estas e, 
portanto, tal como há concursos para professores... 
P.: Não via isso com maus olhos? 
Não veria isso com maus olhos. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à função 

Delta 56 79 em termos da sua escolha ? 
Isso sinceramente, depende da filosofia e do quadrante político do governo. Ao nível 
organizativo,  a figura do Diretor acho que se vai manter. O maior ou menor poder 
dependerá daquilo que for a política educativa no que diz respeito à Educação do 
partido que estiver maioritariamente no governo, é isso que eu acho. Há aspetos com 
que efetivamente poderei não concordar e não concordo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à função 

Delta 60 66 Em relação à pessoa que está à frente da gestão da escola, isto caminha, já o disse a 
várias pessoas, caminha para o diretor ser nomeado pela administração central. 
P.: Acho que é esse o futuro da gestão escolar em Portugal? 
Acho. Acho que é o futuro e eu concordo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à função 

Delta 60 67 uma carreira específica para a gestão escolar? 
Sim, penso que sim. Cada vez mais a direção de uma escola é técnico-adminsitrativo-
pedagógica ou como lhe quiser chamar, mas tem estas três componentes. Cada vez o 
diretor da escola tem de saber de tudo, cada vez mais tem de ser uma pessoa da 
administração escolar, não tenho dúvida nenhuma. O curso que eu fiz do INA é o meu 
ganha-pão hoje. Eu sou de eletrotecnia e as pessoa que vêm parar à gestão são de 
várias área disciplinares e não de administração escolar. Há muito pouco gente da 
administração escolar, os que o são fizeram-na à posteriori. Como dizia, não tenho 
dúvidas nenhumas que a direção central, mais anos menos ano, vai nomear os diretores 
e eu acho que isso é a política correta. Porque é que é correta? Porque quem é eleito, o 
ministro da Educação deve escolher para a administração da Educação aquele que 
quer, porque senão acontece, mesmo que a gente não meta, entre aspas, a política 
partidária disto ou daquilo, nós estamos sempre do contra. Os professores são um 
pouco avessos à mudança, temos muita dificuldade com a mudança. É assim: temos os 
nossos pares aqui dentro e, quer queríamos quer não, no passado a eleição do órgão 
de gestão era feita por quem? Pelos professores, pelos alunos, pelos pais e pelos 
funcionários. Quer queiramos, quer não, em muitas escolas existiam os compadrios, 
chamem-lhe aquilo que quiserem, mas existiam fações. Hoje o diretor de uma escola é 
eleito por um Conselho Geral que apenas tem cinquenta por cento daqueles que me 
podem conhecer, o resto é externo à escola. Pode-se perguntar se se pode vir a 
politizar ou a partidarizar mais o diretor da escola, de aparecer um gajo da cor da 
Câmara ou disto, daquilo ou de aculoutro? Pode, mas não me parece. Na grande 
maioria das escolas, o presidente o Conselho Geral é um docente, raramente acontece 
o contrário. Temos algumas escolas do país em que o diretor da escola até foi escolhido 
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fora do seio dos professores da escola, até temos o exemplo de uma escola perto do 
Porto em que o padre ganhou as eleições. Era pároco, deixou de ser pároco, era 
professor de outra escola qualquer e ganhou as eleições. Se calhar também fez 
algumas promessas que depois não vai poder concretizar, que é o grande mal das 
pessoas que se candidatam a diretor. As promessa que eu fiz foi: se a carta educativa 
permitir eu gostava de fazer um pavilhão gimno-desportivo e um edifício adaptado aos 
cursos profissionais e reduzi o insucesso escolar. Com o 75/22208 eu concordo quase 
no todo, mas a tendência é mesmo para nomear. 
P.: Qual é mais-valia da nomeação? 
Eu nunca gostei muito da centralização nacional, gosto mais da centralização regional, 
acho que as escolas têm de estar perto das DRE’s, é a minha opinião. Quando 
acontece alguma coisa a tentação nacional é Ministério da Educação, o que não tem 
lógica, é um peso muito grande. Nós, neste momento, somo mil cento e poucas 
estruturas, agrupamentos. É uma estrutura extremamente pesada e que deve estar 
perto das direções regionais, se calhar só quatro são poucas para o país. 
 
(Um professor aproxima-se da porta da sala e o diretor diz-lhe que agora não pode 
interromper.) 
 
É com as direções regionais que a gente se tem de entender e depois elas que façam a 
sua ligação com o ministério. 
P.: Então vê os diretores a serem nomeados pelos diretores regionais? 
Sim, para mim sim. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à 
função\Concurso público 

Delta 01 107 Através de concurso público, pronto. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à 
função\Concurso público não 

Delta 02 175 como é que se via, por exemplo, abertura de uma carreira específica à qual se acedia 
por concurso público? 
Não, não via. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 

Delta 02 176 É um concurso público e é aberto. Fora da escola, aos do privado, tudo. Hoje já é.  
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O modo de acesso à 
função\Concurso público não 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à 
função\Concurso público não 

Delta 02 177 Eu não conheço as regras do concurso público ao pormenor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à 
função\Concurso público não 

Delta 02 178 Eu acho que temos que fazer esse caminho, mas inda não o fizemos. 
P.: Fazer esse caminho para um verdadeiro concurso público? 
Não, eu acho as comunidades ainda não se apropriaram desse seu papel. 
P.: Então é esse o caminho que fala. Ok. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à 
função\Concurso público não 

Delta 08 134 eu penso que o concurso público, se for um concurso nacional (...) nunca é adequado. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à 
função\Concurso público não 

Delta 08 135 Eu penso é que, se uma escola é uma emanação da comunidade, quem a dirige 
também tem que ser uma emanação da comunidade. Isto é, não pode ser um concurso 
público, nem pode ser alguém que venha de fora tratar daquilo que não é seu, até 
porque uma das estratégias pode ser a aniquilação dessa própria escola. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à 
função\Nomeação não 

Delta 13 149 A não ser que o governo, o Ministério utilize uma estratégia diferente; e aí é retirar das 
escolas a nomeação e colocá-la só no Ministério Sempre teve vontade de o fazer... 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.02 
O modo de acesso à 
função\Nomeação pela tutela 

Delta 29 110 Eu penso que o futuro vai ser a nomeação por parte da tutela. (...) Repara, este sistema 
do decreto-lei 75 é um sistema híbrido, não conseguiram mexer nisto por causa da lei 
de bases, acho eu.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 32 61 criação de uma carreira específica? 
Também não concordo, aliás, no âmbito do Conselho de Escolas isso foi algo bastante 
discutido. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 

Delta 33 67 O futuro acho que é mais um job for the boys. Está tudo dito e já lhe disse que sou 
assim e digo aquilo que penso. 
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A criação de uma carreira P.: Portanto, uma ligação ao poder diretamente? Representantes do poder? 
Claro, mas nítido. 
P.: Isso poderá significar, então, a criação duma carreira específica destinada à gestão 
escolar? 
Acho que sim, acho que sim ou também não. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 33 68 não via com maus olhos a abertura duma carreira específica? 
Não, não via com maus olhos. 
P.: Desde que pudessem entrar professores com formação nessa área? 
Exatamente, exatamente. Aliás eu acho que isso era vantajoso. 
P.: Que mais valia é que isso poderia trazer? 
A mais valia a nível da avaliação, por exemplo. Eu acho que é a que, se calhar, se sente 
mais. É de não correr o risco de amanhã ser vingado ou de haver alguma 
promiscuidade em termos avaliativos, porque é o colega, porque é não sei o quê. É 
claro que também sei que tem outros riscos. Agora que eu também acho que a gestão 
tem que tem que ter algum conhecimento mais do que o simples de ser professor, isso 
não tenho dúvida nenhuma. E acho que falta muitas vezes a visão estratégica, a visão 
do conhecimento da vida para além da escola, porque só podemos fazer com que a 
escola seja mais do que é, se não nos cingirmos às quatro paredes da escola. 
P.: Que isso tem sido uma das suas preocupações? 
Tem, tem, é verdade. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 34 73 Eu acho que devia ser uma carreira específica. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 35 65 carreira específica para a gestão escolar? 
Eu penso que sim, mas sempre com formação de professores. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 36 61 A não ser que hajam mudanças no horizonte, penso que em termos de dinâmica e de 
gestão, muito possivelmente este processo que foi iniciado não terá continuidade. 
P.: Mas, então, isso significa o quê? 
Admito perfeitamente que venha a haver, num futuro relativamente próximo, algumas 
outras alterações que talvez não vão neste mesmo sentido. 
P.: De que tipo, essa alterações? 
Aquilo que eu gostaria efetivamente era que este caminho fosse no sentido de que 
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houvesse um reforço da autonomia clara das escolas. Aumento de responsabilidade, ok 
tudo bem, mas autonomia efetiva, e verifica-se uma dificuldade crescente nesta matéria. 
Eu posso dizer-lhe que falei com vários colegas, por exemplo que têm contratos de 
autonomia, e que me dizem que dos contratos de autonomia que têm, preferem não ter, 
porque é uma autonomia... que não lhes soa a autonomia. 
P.: Mitigada? 
É como que ficar espartilhado. Mas eu penso que há uma mudança radical na 
sociedade e que a gestão a deverá acompanhar. Essa mudança radical tem a ver com 
aquilo que são os interesses hoje dos jovens, tem pouco a ver com aquilo que são os 
interesses dos jovens há dez anos atrás. Portanto, a escola tem que se  adaptar 
rapidamente. 
P.: Isso passa pela gestão? 
Isso passa muito pela gestão, passa. 
P.: Mas porquê, por uma profissionalização da gestão? 
Eventualmente. 
P.: Pela abertura, digamos, de uma carreira específica destinada à gestão? 
Eventualmente, eventualmente. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 37 68 criação de uma carreira específica ligada à gestão, aberta por concurso público? 
Não, isso não. Não por uma razão muito simples: uma pessoa para perceber o que é 
que se passa numa escola tem de ser professor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 38 64 Se continuarmos por esta via, não me custa nada a acreditar que o passo seguinte seja 
a gestão profissional.  
P.: Ou seja, criação de uma carreira específica para a gestão escolar. 
Exatamente, não me custa acreditar nisso, a continuar esta via, este modelo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 38 65 aberta a outros profissionais da gestão que não sejam professores. Aliás isso já esteve 
na forja há uns anos atrás. 
P.: E que opinião tem sobre essa possibilidade? 
Agora ainda se conseguiu manter lá só o professor mas também não custa nada tirar de 
lá o professor e vir qualquer outro. Pessoalmente, acho que é uma asneira se 
enveredarem por essa via porque a escola tem características próprias, não é uma 
organização igual às outras em que tenham de ser definidos objetivos que tenham de 
ser cumpridos cegamente. É diferente, numa escola trata-se com pessoa, com jovens, 
com crianças, não podemos ir para um regime desse tipo. Se fizerem isso, acho que é 
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um grande retrocesso. Sendo professor, ele está por dentro dos assuntos, trata as 
questões pedagógicas e grande parte da gestão da escola deveria ser gestão 
pedagógica. Infelizmente não é pela razões que já lhe disse à bocado, por toda a carga 
burocrática que nos invade. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 39 100 estão financeira. 
P.: Como é que se via a possibilidade da abertura de uma carreira específica para a 
gestão das escolas? 
Eu acho que esse é um dos caminhos possíveis porque há aqui um problema que se 
coloca, e que eu estou a viver, por exemplo, neste momento. O que fazer depois de dez 
ou quinze anos de lidar com a gestão? O que é que se faz? O que é que se faz quando 
se tem quarenta anos ou quarenta e um anos? O que é que vamos fazer relativamente 
a isto? E,o que eu quero dizer é que eu acho que teria que haver, não sei muito bem se 
seria uma carreira, mas, pelo menos, mecanismos de transição. Concordo que possa 
haver uma carreira, mas também não concordo que essa carreira, depois seja de 
sentido único. 
P.:  De onde não se pode sair? 
Exatamente. Acho que tem que haver mecanismos de transição e tem que haver formas 
de apoiar aqueles que saem e de os ajudar a reencontrar novamente o caminho num 
outro lado. 
P.: A reintegrarem-se. 
A reintegrarem-se, exatamente. Os deputados têm uma forma simples, recebem não sei 
quantos mil euros para reintegração na vida ativa (riso). Os Diretores das escolas não 
falam em dinheiro, mas podiam ter outros projetos que os ajudassem a, reintegrar-se e 
a reorientar a sua atividade, porque eu acho que quem passa tanto tempo na gestão, 
depois terá sempre alguma coisa dizer, acho que se as pessoas fizeram um trabalho 
consciencioso, um trabalho honesto, um trab 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 40 50 Eu não sei muito bem quais são as tendências. 
P.: Acha que isto pode tender para uma carreira específica destinada à gestão escolar? 
De acordo com o neoliberalismo, eu diria que sim. Aliás, quando o David Justino era 
ministro da Educação, surgiu aquela proposta que depois ficou na gaveta e que 
pressupunha uma alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo, mas o PS não 
concordou e como tinham de ter dois terços não foi avante. Aí a proposta era 
extremamente perigosa pelo facto de o gestor poder ser alguém exterior à escola e 
exterior aos professores. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 41 88 blemas da saúde, em termos de gestão e não se resolveu nada, ou seja, os problemas 
continuam lá, da mesma maneira. 
P.: Portanto, resumindo não lhe criaria nenhuma retração a criação duma carreira 
específica para a gestão escolar em Portugal, desde que a ela tivessem acesso 
professores 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 42 80 Sou contra, ou aliás, não é ser contra. Eu não sou contra. Eu prefiro este modelo, acho 
que é mais adequado ser um professor com experiência de ensino. Acho que é mais 
produtivo, que dá mais resultados à escola, mas não tenho a certeza daquilo que estou 
a dizer, não é? Não sei. Eu acho que é melhor e, por isso, é o caminho que eu prefiro. 
Para mim o 115-A nesse aspeto, nesse, não noutros, estava bem: um órgão que só era 
colegial no papel porque, na verdade, era o presidente que detinha o poder e era a ele 
que eram assacadas as responsabilidades. Já era assim e não adianta virem agora com 
esse discurso. Já era assim, já era assim. Portanto, ser um órgão com dois ou três vice-
presidentes, os que fossem, e que fossem eleitos pelos professores, pelos pais e pelos 
funcionários e alunos. Eu acho que isso era muito importante, muito importante. Prefiro 
esse modelo ao atual, sem deixar de reconhecer que o modelo atual tem algumas 
virtualidade que podem vir a tornar-se positivas. Quanto ao futuro gostava que 
continuasse assim: professores, com experiência de ensino, a gerir as escolas, 
escolhidos pela escola, com especialização na área da gestão da administração 
educacional. Se é esse o caminho, não sei. 
P.: Portanto, não é adepto do concurso público, com princípios de um concurso público. 
Não sou adepto, mas não é por razões políticas, é porque eu acho que não é melhor. 
Mas tenho de reconhecer que há países, como por exemplo a Inglaterra, onde isso é 
feito. Faz-me lembrar, há uns anos, quando o 115-A estava a ser discutido, o Conselho 
Nacional de Educação emitiu um parecer sobre o 115-A, de uma maneira geral um 
parecer de concordância e houve um conselheiro que votou contra o parecer e fez uma 
declaração de voto de vencido. Eu li ambos, já não me lembro de quem era mas acho 
que era uma pessoa conhecida, do CDS ou de uma coisa assim... Dizia ele que não 
concordava que os órgãos de gestão fossem eleitos pelas escolas; falava em compadrio 
ou uma coisa assim e dizia que os gestores das escolas devem ser designados pelo 
Ministério da Educação, ponto final. Não venham para cá falar na falta de democracia, 
dizia ele, porque na mais velha democracia do mundo, que é a Inglaterra, há mais de 
duzentos anos que os diretores são escolhidos pelo Ministério e não consta que a 
democracia inglesa tenha ficado mais fraca por causa disso. Isto é para dizer 
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exatamente o mesmo, ou seja, eu prefiro este caminho; agora não digo que o outro não 
tenha aspetos positivos e não possa funcionar bem. Eu acho que este modelo que 
prefiro faz com que as escolas funcionem melhor, mas também não tenho a certeza 
absoluta. É o que eu acho. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 43 64 uma carreira específica destinada à gestão das escolas? 
Não sei, se calhar não. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 44 77 Se isto continuar a ser governado pelo PS e pelo PSD, como tem sido este país, isto 
mais tarde ou mais cedo vai ter gestores profissionais. 
P.: O quê, uma carreira específica? 
Perfeitamente. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 45 80 Eu em relação a isso às vezes tenho tendência a achar que era bom na medida em que, 
se eu peço uma formação específica, se as pessoas fossem preparadas para, digamos 
que havia uma profissionalização da formação. Isso não me parece mau porque se eu 
não tivesse feito as formações que já fiz, se calhar sentir-me-ia muito pior do que aquilo 
que me sinto. A profissionalização das pessoas também exige mais profissionalismo 
delas, portanto não me parece mau que haja uma carreira em que a pessoa candidata-
se, faz formação e assume aquela carreira. Tenho um bocado de receio com as 
questões que há pouco me estava a dizer, se isto começa a enveredar por aí e se 
determinadas pessoas começam sozinhos a querer fazer tudo na escola. Isso não acho 
positivo, portanto tem que haver aqui algum esquema de permitir que houvesse outras 
interferências e outros olhares sobre as coisas. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 46 57 poderá tender para a criação de uma carreira específica destinada à gestão escolar? 
Eu acho que sim. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 46 58 teria de haver uma especialização nessa área ou não? 
Sim, especialização mas também conhecimento, acho que isso é importante. 
P.: Portanto, achas que uma carreira específica seria importante para a qualidade da 
gestão escolar? Vias isso com bons olhos? 
Sim, acho que sim. Por um lado, isso poderia dar, digamos assim, mais estabilidade, 
coisa que agora com isto dos mega-agrupamentos não sentimos mas, por outro, isso 
depende das pessoas, pode levar a que algumas pessoas usem o poder de maneira 
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incorreta e se tornem... 
P.: Mesmo funcionários do Estado. 
Sim. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 47 68 o concurso público não poderia implicar a criação de uma carreira específica para a 
gestão das escolas? 
Talvez. 
P.. E como é que vias isso? 
Isso chegou a ser falado. Lembro-me que o INA, foi ainda no ministro anterior à Maria 
de Lurdes, como é que ele se chamava? 
P.: O David Justino. 
O David Justino. Se eles querem que, de facto, as pessoas sejam, de facto, 
profissionalizadas, que vão fazendo formação contínua para desempenhar essa função, 
eu não via com maus olhos a criação dessa carreira à parte porque essa coisa de 
estares aqui hoje mas dizeres assim: “Ah, eu estou aqui hoje mas amanhã posso estar 
ali fora...” Se estiveres só um mandato isso não te causaria grande problema, mas 
depois de estares aqui um conjunto de anos e, de repente, deixares de estar aqui para 
passar a estar do lado de lá, deves sentir-te um bocado incómodo. 
P.: Volta ser professor, dar aulas. 
Naquela escola. Noutra talvez não, mas naquela é capaz de dar um bocado de 
incómodo. Portanto, eu não via com maus olhos essa coisa, se queremos mesmo a 
gestão profissionalizada. Para se ter uma gestão profissionalizada a pessoa tem de 
investir naquilo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 48 68 criação de uma carreira específica destinada à gestão escolar? 
Não 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 49 88 É uma hipótese que eu também considero. Só vejo vantagem nisso se ela for uma 
carreira de permeabilidade entre ser professor e ser diretor, isto é, o diretor é uma 
carreira que vem de ser professor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 50 73 a abertura duma carreira específica destinada à gestão? 
Não, pode ser assim como está, ah portanto as pessoas optam e seguirão. Não percebo 
bem porque é que se faz aquele impedimento, de não estar mais de não sei quantos 
anos. Por outro lado, também às vezes as organizações também precisam de rostos 
novos e caras novas e ideias novas e, se calhar, isso é importante. Mas vejo como um 
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ramo específico dentro das diversas atividades. 
P.: Veria com bons olhos a abertura de uma carreira específica destinada à gestão 
escolar? 
Não sei se há essa necessidade, não sei não. Várias vezes fui confrontada com essa 
hipótese, nas discussões que tivemos. Como é que eu veria isso? Lá está, isso vai 
depender  tudo, acho que é preciso alguém que não é, como nos hospitais, não é, 
porque têm lá pessoas que não são médicos, e também não sei se seria muito mau, ter 
uma pessoa que não fosse professor. 
P.: Como é que via isso? 
Como e que eu via isso? Não sei se seria mau, se seria bom. 
P.: Outro tipo de gestores que não fossem professores? 
Acho que o facto de ser professor e ter essa experiência como professor, não sei se é 
condição necessária para se ser um bom diretor, até porque eu vou-lhe dar o meu 
exemplo. Tenho muito mais anos de gestão do que tenho de professora e as gerações 
mudaram muito. Portanto, eu hoje já não tenho o peso. 
P.: Sim mas de qualquer forma, a sua formação inicial é como professora, portanto, 
conhece a escola por dentro, as questões pedagógicas e isso tudo. Isso tem algum 
impacto ou não tem impacto na gestão? 
Claro conheço. Tem, tem. Havia até quem defendesse, digamos, dois diretores 
paralelos. O diretor pedagógico, como nas escolas profissionais, por exemplo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 51 66 Não gostaria. Acho que tem que haver o conhecimento real do dia a dia do docente, 
separar totalmente a gestão, tornar isto quase uma empresa, acho que não. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 52 73 abertura de uma carreira específica para a gestão escolar? 
Eu não vejo nenhum inconveniente, acho que é razoável. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 52 74 eu acho que devia ser aberta, essencialmente a professores. 
P.: Essencialmente significa que outros também poderão entrar? 
Poderiam também entrar, efetivamente, mas eu acho que o professor é aquele que 
conhece melhor a escola. Vamos lá a ver, nós não podemos dizer que a organização 
escola... É uma organização, efetivamente, mas a sua gestão é muito diferente da 
gestão de uma empresa. Para já, não tem fins lucrativos e isso implica uma gestão 
completamente diferente, não é? E depois, é uma gestão de recursos humanos, não 
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podemos dizer que os alunos sejam o nosso produto, porque não são. Portanto, é 
necessariamente diferente a gestão escolar da gestão de uma empresa. 
P.: Optaria, preferencialmente, por um professor com formação na área da gestão? 
Sim, com uma formação quer administrativa, quer jurídica, nós temos muitas lacunas 
que deviam ser preenchidas mas que não são. Eu gostava de recursos humanos e optei 
por fazer uma pós-graduação nessa área, mas há muito colega que, se calhar 
precisavam de mais formação nessa área. Na área jurídica eu sinto alguma lacuna, o 
que sei é da prática. Cada vez mais transferem competências para nós, os processos 
disciplinares, por exemplo, e tudo tem uma certa formalidade. Muitas vezes nós não 
temos conhecimento dessa formalidade e acabam por depois os processos não darem 
em nada porque não foram bem acompanhados. Tem de haver sistematicamente uma 
formação em algumas áreas. 
P.: Refere-se também a uma formação contínua. 
Isso, tem de haver em algumas áreas, uma formação contínua, se queremos que quem 
esteja à frente domine isso, tem de se dar essa formação. Ou é a tutela que a dá ou 
somos nós que a procuramos, e é o que eu faço. Ninguém me obrigou a fazer a 
formação no INA, bem sei que foi grátis porque foi um protocolo com o Ministério da 
Educação, a primeira parte, mas depois a segunda parte fui eu que a paguei porque 
quis aprender mais qualquer coisa. Portanto, eu acho que a formação contínua também 
é importante porque senão a pessoa fecha-se na escola, mais uma vez, e quem perde é 
a escola. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 53 56 Poderia ser positivo porque cada vez mais é difícil pegar-se na gestão de uma escola 
sem ter experiência. Neste momento isso ainda é possível porque, como sabe, para se 
ser candidato a diretor bastaria ter-se uma especialização. Acho que, apesar de ter uma 
especialização, ela nãos seria suficiente para gerir a escola. atualmente, cada vez mais, 
é necessária a experiência para gerir a escola. Se calhar, uma carreira poderia ser uma 
solução, embora isso pudesse fechar os gestores em si mesmo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 54 55 criação duma carreira específica destinada à gestão escolar? 
Mal, porque quando criar um gestor... para já ele não recebe os ordenados que nós 
recebemos. E um gestor que não tenha uma visão pedagógica e do que é efetivamente 
a escola no outro lado, não consegue ter a sensibilidade necessária. O gestor nunca 
pode perder os olhos em relação aos alunos. 
P.: E se fosse uma carreira específica destinada à gestão, mas aberta exclusivamente 
àqueles que têm como profissão de base serem professores? 
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Ah isso vejo com bons olhos, isso já vejo com bons olhos. Agora espero que nunca 
aconteça aquilo que acontece em alguns serviços, que são aqueles que não conseguem 
dar aulas que ocupam os cargos. Vidé tudo o que são direções gerais, regionais, etc, 
onde para lá são canalizados aqueles que falharam na profissão de professor. E isso é 
preocupante. Claro que não são todos, temos honrosas exceções, mas maioritariamente 
as pessoas que vão trabalhar nesses tipo de serviços são pessoas que, à partida, 
tiveram um percurso não muito feliz em termos de escola. 
P.: E isso verifica-se também, atualmente, no panorama da gestão escolar em Portugal, 
ou seja, muitos diretores de escola tiveram um percurso não muito feliz, enquanto 
professores e por isso refugiaram-se na gestão. Vê isso à sua volta? 
Eu não. Neste momento olho à minha volta, por exemplo, olho aqui para a capital do 
distrito e digo-lhe que não é esse o panorama. Não, não é esse. 
P.: Portanto, isso é um receio. 
É um receio. 
P.: Não é algo baseado numa realidade que conheça. 
Não, não. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 55 76 criação de uma carreira especifica destinada à gestão das escolas? 
No momento em que quiserem valorizar a gestão das escolas, sim, ou seja, a hipótese 
que há é deixarmos de ter na gestão das escolas, as pessoas que não gostam de dar 
aulas. As pessoas que não têm gosto por dar aulas é que optam por uma carreira que 
tem algum prestígio, não um prestígio financeiro, mas um prestígio pelo menos em 
termos de imagem. Mas de facto, as escolas continuam a não conseguir ter os melhores 
Diretores que poderiam ter. E Porquê? Não é uma carreira atrativa do ponto de vista 
remuneratório. Repare, eu estou aqui há dezassete anos e continuo a ser das pessoas 
que menos ganham cá na escola. 
P.:    Mas recebe  um suplemento remuneratório? 
Mesmo com o suplemento remuneratório. A diferença foi ligeiramente atenuada porque 
o suplemento aumentou um pozitos. 
P.: A associar ao seu vencimento como professor. 
Sim, recebo como professor e tenho o suplemento. O que me parece é que eu era o 
responsável máximo da escola e era das pessoas que recebia menos e que trabalhava 
mais horas. É evidente que, eu não estou a dizer se sou bom ou se sou mau, estou a 
fazer o que gosto... Quando entrei para a direção há dezasseis anos, eu dava umas 
aulas no colégio, dava quatro horas semanais e ganhava mais com essas quatro horas 
de aulas, do que vim ganhar aqui como presidente do Conselho Diretivo e em vez de 
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trabalhar mais quatro horas por semana trabalhava mais de oito horas por dia. 
P.: Esta carreira específica poderia implicar uma modificação na forma como o Diretor é 
escolhido? 
Acho que podia e devia. 
P.: Passaria então por quê? Por uma nomeação pela tutela?  
Uma nomeação pela tutela. Ou então eleição, de entre os professores de carreira, que 
tenham feito formação, que tenham atualizações sistemáticas, que tenham boas 
avaliações. Depois haverá duas hipóteses: ou um concurso para as várias escolas, 
como era um concurso de professores, era um concursos para a direção das escolas. 
Ou eram nomeados pela tutela de acordo com os da carreira de diretores ou então 
concorria às escolas. 
P.: Essa hipótese já foi colocada em cima da mesa? Há alguns indicadores disso? 
Não me parece. Não sei se há algumas ideias a esse nível, mas neste momento não foi 
apresentado. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 56 80 E se fosse uma carreira específica à qual só poderiam aceder a pessoas que são 
professores, de formação de base? 
Não. Aquilo que eu acho que é que as pessoas deveriam ter determinados anos de 
tarimba como professor e, sei lá, com dez anos pelo menos, cinco a dez anos, de 
experiência como professores aí poderiam entrar. 
P.: Poderia, então, ser uma carreira específica com essas características? 
Sim, poderia depois surgir a carreira especifica, mas não vejo que seja assim uma coisa 
muito relevante. Como ouve a carreira dos professores titulares, eu fui professora titular 
e, depois, por decreto deixei de ser. Também não acho que isso seja uma coisa uma 
coisa muito relevante. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 60 68 Vou-lhe explicar porquê. Eu estou-lhe a dizer isto pela experiência que adquiri ao longo 
de dezoito, dezanove anos. Eu nos primeiros anos andei aqui a apalpar terreno, se 
calhar fiz monte de asneiras e fui aprendendo com o tempo. Eu acho que hoje, da 
mesma forma que quem nomeia um gerente de um bando ou de uma empresa, a 
pessoa tem de ter alguma formação para isso. Um docente que, de um momento para o 
outro vem para a frente de uma escola, que passa a ser, de repente, diretor de uma 
escola, não tem a noção do que é gerir uma escola. Pode ter uma leitura, mas quando 
se passa para este lado do barco as coisas são diferentes. 
P.: Isso é uma sensibilidade comum aos membros do Conselho das Escolas? 
É. Eu acho que há muita gente com muita experiência no Conselho das Escolas; os 
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colegas mais novos são dois do norte que têm á volta dos quarenta anos. O resto tem 
uma média de idades entre os quarenta e os sessenta anos, pessoa com muita 
experiência. Pessoas com um mandato acho que não havia, pelo menos tinham dois 
mandatos como presidentes do conselho executivo, o que quer dizer que já tinham 
alguma experiência, já para não falar do meu caso e de outros colegas com quinze  e 
vinte anos de experiência. Todos nós temos este tipo de sensibilidade. 
P.: Disseram isso à ministra Maria de Lurdes Rodrigues, no contexto do debate em 
torno do 75/2008? 
Dissemos. 
P.: Falaram da abertura de uma carreira específica? 
Sim, nós propusemos uma abertura para candidaturas para diretores com formação, 
propusemos até formação e ela deu-nos alguma através do INA, a pagar ou através do 
centro de formação. Há outros a fazer mestrados e doutoramentos. Nós dissemos que 
talvez o melhor fosse criar-se uma carreira. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira 

Delta 60 69 Aberta só a professore e aí é que está o problema. 
P.: Qual era a mais-valia disso? 
É a experiência pedagógica que as pessoas têm ao longo do tempo. Nós dissemos que 
devia haver uma carreira aberta a professores com formação. 
P.: Qual foi a reação do ministério? 
Não tinha tempo. O ministério tinha de resolver o problema de um decreto-lei, o 
75/2008, e assim não teria diretores. 
P.: Então isto poderá ser um regime transitório? 
Eu acho que sim. 
P.: Já há alguns indicadores no sentido dessa eventual modificação? 
Penso que não há. O que há são mais contactos entre nós. Existe, efetivamente, muitos 
colegas nosso que foram para a gestão e estão preocupados em fazer formação na 
área da administração, na da avaliação e da formação de formadores. Mas a ministra 
Maria de Lurdes não teve condições de preparar todo o processo. Repare que setenta 
por cento dos presidentes das escolas eram presidentes dos conselho executivos, o que 
foi nenhuma surpresa, as pessoas candidataram-se e ganharam. Poucos não se 
recandidataram e perderam as eleições aqueles que eu há bocado referi, os que eram 
tudo menos presidentes dos conselhos executivos, eram os donos das escola que 
faziam o que queriam e que lhes apeteciam. A esse tiraram-lhes o tapete e eu acho que 
foi bem tirado. Infelizmente, há gente que quando tomo posse destes lugares pensa que 
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pode fazer tudo o que quer e lhes apetece e não é isso que uma escola precisa. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 01 108 falou-se em gestores, falou-se em carreira, falou-se em nomeação dos gestores. A 
questão é que, porque isto já sou eu a pensar alto, não é? Porque é que não se 
enveredou por isso, por uma carreira? 
P.: Concordava com isso? 
Eu concordava que fosse uma carreira. (...) Através de concurso público, pronto. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 01 109 Um individuo está dez, doze anos na gestão, ou mais, e depois volta a dar aulas. Isto 
será bom? Será bom para o professor que esteve doze anos fora e depois vai dar 
aulas? Será bom para os alunos que vão ter esse professor a dar aulas? Será bom, no 
fundo, para o ensino em geral? Não me parece. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 01 110 o futuro já não vai ser para o meu tempo, de certeza absoluta, mas vai passar por ser 
uma gestão de carreira. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 01 111 Bastava que eles abrissem um concurso só, punham critérios e os professores 
concorrem. A mesma coisa aconteceu com a inspeção pois 80% dos inspetores que 
estão na Inspeção Geral da Educação eram professores, deixaram de ser professores, 
concorreram e foram para uma carreira distinta. Os inspetores que nos aparecem aqui, 
a maior parte deles foram meus colegas, aqui nesta escola, noutra escola aqui da zona. 
Deixaram de ser professores, assumiram, pronto, estão noutra carreira. Porque não a 
gestão ser também da mesma maneira? 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 01 112 A minha opinião é que aberta exclusivamente a professores sai mais barato. O gestor 
não se paga com seiscentos euros, que é a a gratificação que temos. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 01 113 Se estivesse nas minhas mãos fazia disto carreira, não sei é se abria só aos 
professores ou não. Se calhar não porque se é uma carreira não tem que ser aberta só 
a uma profissão... Mas com critérios em que, se calhar, os professores teriam 
vantagens. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 

Delta 03 97 não vejo, problemas em haver uma carreira. (...) Específica, desde que sejam 
professores. (...) Portanto um professor, com formação. 
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A criação de uma 
carreira\Concordância 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 03 98 É assim, eu tanto dirijo esta escola, como dirijo outra. Claro aqui conheço melhor porque 
estava cá, mas também não comecei a gerir esta escola só estava cá há um ano, foi 
aquilo que a gente foi construindo.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 03 99 no aspeto de gerir uma escola, sendo uma carreira à parte, não me impressiona se for 
um professor, com formação e depois haver... um concurso? Uma eleição? (...) Uma 
nomeação? (...) Nomeação, não, Não me agrada de forma nenhuma. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 04 95 Hoje em dia há um número significativo de pessoas que pensa que a gestão tem de ser 
profissionalizada. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 04 96 a partir do momento em que eu tenho de decidir entre ser diretor ou ser professor, 
provavelmente oitenta e cinco por cento da minha vontade vai para ser professor. Mas 
que o Diretor tem de ter formação não há a mínima dúvida. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 04 97 Posso inferir das suas palavras que não é contra uma carreira específica, mas que essa 
carreira deveria estar vocacionada para os professores, com uma formação 
complementar na área da gestão? 
É, é exatamente isso. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 05 100 Eu defendo que sim, que devíamos defender uma carreira específica para a gestão 
escolar, mas não no modo de eleição como está a ser feito neste momento. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 05 101 Eu acho que por concurso público, como o concurso dos docentes, com a pontuação, 
digamos assim, com a pontuação da experiência. Portanto, de acordo com essa 
pontuação, as pessoas concorreriam às escolas que eventualmente quisessem. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 06 92 Eu diria que uma carreira específica poderá ser criada desde que a base de 
recrutamento seja a de docentes com experiência e, particularmente, com formação 
específica na área da administração escolar. Acho que a gestão escolar não se 
compadece hoje com amadorismos porque as coisas são demasiadas complexas. Eu 
não concebo um responsável por uma escola que não tenha uma experiência docente 
anterior, é uma lacuna de tal ordem que inviabiliza um bom desempenho, mas isso não 
basta para fazer um bom diretor.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 07 150 Eu concordo muito mais com a carreira. Primeiro com a carreira de gestor que, 
obrigatoriamente, deve ser um professor, isto que fique bem claro. Eu não defendo nas 
gestões ninguém que não seja professor. Mas defendo que seja uma carreira. E 
defendo que seja uma carreira que deve ser legitimada e credibilizada pela formação 
obrigatória para o exercício dessas funções. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 07 151 eu defendo que, de facto, para exercer este cargo é obrigatório ter formação, senão as 
pessoas não têm visão estratégica e gerem as escolas de rotina. E isso é o pior que 
pode acontecer em Educação. E, portanto, quando nós falamos em direção de escolas, 
eu acho que o Diretor deve ser de carreira, e deve ser colocado nas escolas, se pela 
sua preferência ou não, não sei. Mas, sinceramente, quando alguém está numa carreira 
tem que estar preparado para dirigir a escola A, B, C ou D. Isso é um facto. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 09 141 se eles abrissem uma carreira para professores, por competência, por formação, por 
currículo, eu acho que até era interessante, até porque ia ao encontro do que eu falei há 
pouco. Era uma carreira, uma remuneração diferente, uma responsabilidade diferente, 
mas também com uma formação diferente. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 09 142 Para ser mais transparente deveria ser através de concurso. Para verificar a 
competência, a experiência das pessoas devia ser, porque senão não adianta nada. 
P.: Ou seja, nomeados depois de um concurso público. Era isso? 
Era, eu acho que sim, seria o ideal. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 10 126 Acha que isto pode tender para a constituição de uma carreira específica destinada à 
gestão? 
Claramente. É o que se passa na maior parte dos países europeus. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 

Delta 10 127 a configuração dessa carreira? 
 A que eu desejaria ou a que tenho medo? 
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A criação de uma 
carreira\Concordância 

P.: As duas, gostava de saber as duas. 
A que eu desejo é que fosse dada aos docentes, com determinado percurso docente, de 
poder fazer a sua opção. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 10 128 Isto deve ter uma carreira própria, até para obrigar quem está a atualizar-se, a formar-se 
também. Isto não se tira um curso e a gente sai logo como diretor e ainda bem que 
assim é. Se não se tiver um conjunto de pré-requisitos, que se adquirem no exercício da 
atividade docente, dificilmente pode sair um bom diretor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 13 150 A abertura a uma carreira específica destinada à gestão? 
Duma carreira específica repare que nem precisava de ser professor. Lembra-se que na 
primeira discussão ou nas primeiras discussões do modelo, o Diretor nem precisava de 
ser professor e depois foi, por nossa exigência, nossa reivindicação, e com algum bom 
senso do Ministério, eventualmente, acabou por ser professor. Mas o carreirismo, no 
aspeto de uma carreira própria que não tem nada a ver com a escola, eu até admito 
desde que seja gestor administrativo e deixem a parte pedagógica para nós, 
professores. Eu admito. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 14 117 Eu penso que o que vai acontecer com o nosso trabalho é o que aconteceu com a 
Inspeção, ou seja, aos poucos, de uma forma muito suave, vai-se criar um corpo de 
diretores. Acredito que isso vai acontecer, mas o processo vai ser muito igual ao que 
aconteceu com a inspeção, em que os inspetores saiam dali, saíam de dar aulas e 
depois criou-se um quadro de inspeção. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 15 97 A ideia dos partidos mais à direita é de criar uma carreira específica. 
P.: Acho que pode vir a evoluir para uma carreira específica destinada à gestão escolar? 
A ideia do PSD era essa. Aliás, se o David Justino lá estivesse era isso que seria, 
provavelmente eu já não estaria aqui e estaria um gestor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 15 98 Concordo a cem por cento com o facto de haver um carreira específica e de haver a 
obrigatoriedade de uma especialização, aliás o meu trajeto mostra isso. Não é só o ter 
jeito, gostar e ter capacidade de liderar; há outras coisas. Mas acho que deve ser um 
professor (...) Com especialização, vinda da prática mas também com uma parte teórica, 
que é muito importante. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 

Delta 16 128 abertura de uma carreira específica para a gestão das escolas? 
Eu acho que sim, acho que sim. 
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carreira\Concordância 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 16 129 Aberta também a outros profissionais, que não sejam professores? 
 Pois, essa é que é a questão polémica. Eu acho que pode, até porque já há formações 
de base ligadas a essa área. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 17 108 poderá significar a abertura de uma carreira específica destinada à gestão das escolas? 
Sim, penso que sim, penso que sim. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 17 109 concorda com isso? 
Repare, pronto, hoje em dia temos que caminhar nesse sentido, tem que haver uma 
maior especialização... 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 17 110 o perigo que há, se se enveredar para a tal bolsa de gestores, tal bolsa de gestores... 
P.: Sim, sim, uma carreira própria. 
Uma carreira, e ser a própria tutela a colocar o Diretor nas escolas em função, sei lá, da 
graduação, sei lá, como os embaixadores são colocados nas embaixadas, pronto, não 
sei, tá? Não sei.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 21 91 Poderá ser por aí. Por aí eu não vejo grande problema, o meu principal receio é que 
passe a ser uma nomeação política, porque da forma como está, em alguns casos, 
aproxima-se disso. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 26 61 carreira específica destinada à gestão escolar, de acordo com essas características? 
Não me incomodaria, mas eu acho que também temos de ter um caminho de retorno se 
possível. Eu ponderei muitas vezes se não gostaria de voltar à sala de aula. Eu gostaria 
muito porque, de vez em quando, eu vou fazer aulas de substituição na minha disciplina 
porque gosto muito de trabalhar com os alunos. Acho que o retorno seria importante. Na 
verdade, eu não pensei muito nisso, sobre a carreira específica, se me perguntasse 
rapidamente eu diria que não. Ela já é um pouco isso, mas eu diria que não. 
P.: Afinal isso incomodá-lo-ia, diria que não porque gostaria de poder voltar à sala de 
aula? 
Diria não, eu gostaria que essa possibilidade de voltar à sala de aula se mantivesse. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 29 111 a abertura de uma carreira específica destinada à gestão das escolas? 
Eu acho que já devia ter sido feito há muito tempo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 30 83 Eu acho que vai ter de existir. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Concordância 

Delta 30 84 eu penso que terá de haver aqui uma mistura entre a característica do professor com a 
característica da gestão. Eu penso que esse seja, talvez, o perfil ideal do gestor de 
futuro de uma escola, não uma carreira própria. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 02 179 abertura duma carreira específica para a gestão das escolas? 
Não, não acho. Eu acho que a principal função de um Diretor nunca pode deixar de ser 
a preocupação pedagógica. É para isso que estamos numa escola.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 11 110 Nunca pensei muito nisso, não tenho uma opinião formada, mas acho que não, não vejo 
que daí advenha algum benefício. Eu acho que um gestor não pode nunca esquecer o 
background da profissão docente, nem da profissionalidade docente. E temo que essa 
especialização acabe por rasgar isso. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 12 89 O mesmo que já aconteceu nos hospitais. Têm lá gestores administrativos que reduzem 
as despesas mas não melhoram o serviço. O problema da gestão das escolas ou de 
outro qualquer organismo público não tem a ver com o elevado nível de especialização, 
mas tem a ver, antes pelo contrário, com o elevado nível de generalização. As 
instituições têm muitos aspetos e para se criar um gestor com qualidade, na minha ótica 
tem de ser uma pessoa que tenha uma abrangência enorme. Como sabemos, os 
homens enciclopedistas acabaram. É a sua experiência de vida, aliada a uma formação 
sólida e à vontade de aprender coisas diferentes que permite criar bons gestores. A 
especialização dos gestores escolares, na minha ótica, é um erro porque pode dar um 
caráter técnico, que desumaniza. Passar a gestão das escolas para um modelo de 
gestão tecnocrático e não para uma gestão democrática, abrangente e conciliadora é 
uma estupidez. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 18 97 Eu aí ponho as minhas reservas. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 18 98 se tivermos uma carreira, o que vai acontecer? Vai ser aquele, aquelas pessoas. E 
aquelas pessoas podem ser, lá está, lá vem os tais que querem o poderzito. É quase 
até como os que vão para a inspeção. Eu conheço alguns que foram, que eram 
professores e foram para lá só por causa do tal poderzito. Geralmente são pessoas que, 
coitados, andam para aí, não quer dizer que não haja inspetores em condições, não 
estou a generalizar, mas há alguns que assim é. E não vão vão mais porque não abrem 
essa possibilidade, porque senão também iam. São pessoas que às vezes precisam de 
ter um certo poder, para poder mandar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 20 99 Eu ainda não vejo isso.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 20 100 carreira específica destinada à gestão escolar em Portugal. Como vê essa 
possibilidade? 
Pode ser uma das saídas se, como eu referi, este modelo vier a tomar uma orientação 
muito partidária e de algum caciquismo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 20 101 A minha chefe da secretaria gere bem a meia-dúzia de tostões que temos aí, eles já 
estão todos destinados para onde vão. A questão da gestão das escolas é uma questão 
de gestão pedagógica e relacional, como disse há bocado. Tem de existir sensibilidade 
pedagógica e não creio que seja um gestor externo que trará isso. Por outro lado, ao se 
criar a tal carreira e ao deixar de estar ligado aos professores, vai dar muito maior 
liberdade de ação ao Diretor do que estando dependente da eleição dos pares. 
Resumindo, há aqui várias linhas de saída, mas eu penso que vamos estar numa fase 
de experimentação e vamos ver no que isto vai dar. Eu neste momento ponho grandes 
reservas ao atual modelo. Inicialmente não as tinha mas com as práticas vou pondo 
algumas reservas e acho que uma das saídas pode ser criar a carreira de Diretor com 
pessoas recrutadas a partir de professores com formação na área da administração e 
gestão escolar. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 22 85 criação de uma carreira específica? 
Eu suponho que sim, que tende para isso, embora eu não defenda isso. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 22 86 carreira específica em que só acedem professores com uma formação especializada na 
área da gestão? Como é que via essa possibilidade? 
Via isso bem, desde que houvesse a possibilidade de retorno. Assim não teria nada a 
opor e poder-se-ia prever mesmo a rotatividade. Acho que as pessoas não devem ficar 
muito tempo no mesmo cargo porque não é bom para as pessoas nem para as 
instituições. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 22 87 Se estivesse nas suas mãos o que faria? 
Não criava essa carreira, mantinha um regime deste tipo mas com, como lhe disse, um 
colégio eleitoral alargado e formação obrigatória para quem estiver na gestão. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 23 107 há uma tentativa de, digamos, de profissionalizar os diretores. 
P.: Como é que vê isso? Será a criação de uma carreira específica para a gestão?  
Não valorizo isso, não acho que possa ser possível, eu não estou a ver... Eu não me 
estou a ver a exercer o cargo em comissão de serviço, podendo exercer a minha 
comissão de serviço candidatando-me a uma outra escola qualquer neste país e, 
portanto, ser escolhido, eleito, eleito ou escolhido, pelo Conselho dessa escola para 
exercer esta comissão de serviço nas funções de Diretor. Não me estou a ver com a 
mesma eficácia e eficiência a resolver as coisas noutra escola que não esta. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma 
carreira\Discordância 

Delta 23 108 Não me parece e tenho medo que isso seja, que se crie essa carreira de Diretor e que 
se separe da carreira de professor. Houve também na última legislatura essa tentativa 
de que os diretores pudessem vir a ser não professores, isto é, que os Diretores fossem 
tudo menos professores, houve essa ideia. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.03 
A criação de uma carreira\Não há 
nenhuma indicação nesse sentido 

Delta 01 114 Há quem pense que vamos criar uma gestão de carreira, mas eu... 
P.: Mas houve alguns indicadores nesse sentido? 
Não tive indicadores nenhuns.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 

Delta 11 111 Se é as Câmaras entrarem dentro das escolas isso não é nada bom, a municipalização 
da Educação não será nada bom. Nós não temos essa tradição, com a voracidade que 
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Opiniões sobre a função existe relativamente ás escolas e a perceção que as Câmaras têm de poder ter uma 
influência junto de mil e tal famílias, se as deixarmos mandar nas escola eu não auguro 
grande coisa. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 12 90 Em termos de gestão escolar, há um problema forte que é a dotação de meios técnicos 
e administrativos. Os diretores das escolas acabam por dirigir e fazer muito e não tem a 
ver com a lei em si. Há que preparar a área administrativa fortemente. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 13 151 o poder bicéfalo é muito complicado, porque um gestor que não tenha noção do que é a 
Educação, é muito difícil gerir verbas até. Então diz-me assim: “Não nós vamos poupar 
no papel”; “Mas o papel é preciso para isto.” ou “Vamos poupar no escritor que cá vem, 
não se paga isso.”; “Não, mas o escritor é importante para incentivar a leitura.” E esta 
ponte não se faz. Eu até admito se que ponha um indivíduo licenciado a gerir os 
serviços administrativos ou de administração escolar, a parte da contabilidade, a parte 
de organização administrativa pura e simples. Agora, quem tem de mandar e este tema 
é muito pesado, mas é quem tem de ser, eu ando a ouvir isto há trinta anos, o 
pedagógico tem que se sobrepor ao administrativo,(...) Eu acho é que tem que ser o 
pedagógico mesmo a sobrepor-se ao administrativo. Eu estou a pôr as questões em 
níveis de hierarquia diferentes: o diretor pedagógico e o gestor administrativo. O gestor 
administrativo executa a função dele enquanto administrativo, no entanto o pedagógico 
tem de se sobrepor, ou seja, o senhor gestor administrativo tem de primeiro ouvir a 
posição do diretor pedagógico no sentido de pôr a escola a funcionar daquela forma. 
Portanto é neste sentido que eu admito, porque para mim é claro que um diretor, a 
existir desta forma, tem que ser professor, sob pena de nós estarmos a dar cabo do que 
temos vindo a construir há muitos anos. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 14 118 é errado que quando uma pessoa que está há tanto tempo num órgão de gestão, 
quando de lá sai não faça uma reciclagem. É muito errado e nós, no conselho das 
Escolas, fizemos propostas à senhora ministra porque há colegas que estão neste 
momento a ser humilhados na sala de professores ou na própria comunidade escolar. 
São pessoas que estiveram anos à frente da gestão, não interessa se foi boa ou má, 
perderam as eleições e estão na sala de professores. Pior ainda é estarem na direção 
regional a fazer uma coisinha qualquer. Esta é a pior imagem que se dá. No meu 
entendimento, foi essa a proposta que fizemos no Conselho das Escolas, era dar-se 
uma sabática às pessoas para as pessoas se reciclarem e terem um tempo necessário 
para regressarem. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 14 119 eu não dou aulas há uns quinze anos e se sair daqui tenho de fazer uma reciclagem; 
quem sair da gestão e foi para a sala de aula, eu tenho muitas dúvidas sobre as aulas 
que vão dar a primeira vez. Se nós estamos fora de uma prática diária, e a educação é 
feita de uma prática pedagógica diária, é muito complicado. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 14 120 Para mim era entregar a gestão das escola às comunidades. Acho que se pegássemos 
no melhor que tem o melhor que tem o 115 e o melhor que tem o 75 e juntássemos isso 
tudo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 14 121 Nesta coisa da gestão não devemos ter ideias pré-concebidas, devemos evoluir e estar 
atentos aos contextos e depois aplicar as soluções melhores, mas as soluções têm de 
ser pacíficas. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 14 122 A gestão democrática foi muito importante naquela altura, o 43, ninguém lhe deu 
atenção, mas o 43 foi dos melhores despachos que saiu sobe a autonomia das escolas 
e sobre gestão escolar, estavam as coisas todas lá bem definidas, foi um bom 
documento legal e depois isso foi-se perdendo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 15 99 se tivesse decidido não me candidatar, ia ser complicado pegar em duas ou três turmas. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 15 100 A gestão de há vinte anos e a de agora não tem nada a ver 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 16 130 Eu acho que vai enveredar decididamente por esta perspetiva que começa agora. Nesta 
primeira fase, acho que ainda vai haver muita confusão entre os dois modelos, não é? 
Mas eu acho que vai daqui emergir a ideia da pessoa; é como alguém dizia no outro dia 
que só não lhe chamaram o reitor porque acharam que isso tinha conotações com o 
passado. Mas é um bocado a figura da pessoa que manda, que dirige.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 16 131 eu acho que a forma democrática como as escolas andaram a ser geridas durante 
muitos anos fez com que ninguém se responsabilizasse pelas coisas.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 

Delta 17 111 Como é que é possível um indivíduo estar à frente duma casa, quando tem um chefe de 
secretaria, que não vale nada.” 
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Opiniões sobre a função P.: E não tem possibilidade de interferir nisso, claro. 
Não é? Portanto, a pessoa trabalha na base de seriedade, não estamos de maneira 
nenhuma a dizer que a tesoureira me limpa dinheiro ou qualquer coisa do género. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 18 99 Em termos da gestão também. Acho que esta coisa do Diretor se deve manter. Eu sou a 
favor do Diretor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 18 100 Se estivesse na sua mão, mantinha a situação como está neste momento? 
Mantinha. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 19 104 Eu tenho a impressão que cada vez mais terá que se caminhar para uma gestão 
profissionalizada. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 19 105 uma carreira especifica destinada à gestão escolar? 
Não. Poderia não passar por aí. Talvez, por uma gestão mais próxima daquilo que 
temos agora. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 19 106 até não me escandalizava muito que a gestão financeira das escolas, a parte mais 
burocrática, fosse feita em conjunto em grupos de escolas ou com um organismo 
centralizado, porque tirava-nos uma carga enorme de cima. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 23 109 eu acho que a nível da gestão, não haverá nos próximos anos uma grande alteração ou 
o regresso à decisão em conselho, penso que será uma manutenção. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 23 110 eu penso que tem que haver mais tempo para uma liderança, tem que se implementar 
uma liderança e deixar a gestão, haver alguém que pense mais a organização e que se 
preocupe só a pensar a organização e não se preocupe em gerir outros, outras 
questões. E, portanto, essa figura eu acho que devia ser criada. Há uma tentativa aqui 
de a criar, de a pensar, mas o trabalho o próprio sistema e organização não lhe permite 
que isso aconteça. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 24 93 Acho que o modelo que está não vai ser mexido, a não ser daqui por três anos. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 25 98 Eu tenho algum receio que caminhe para uma ainda maior, para uma ainda maior... eu 
queria usar aqui a palavra certa... não é burocratização, porque aqui não é a palavra 
certa, mas eu temo muito que a escola fique muito ligada ao ponto de vista 
administrativo. 
P.: Pelo Diretor? 
Pelo diretor, sim, muito hierarquizada no sentido de a administração conseguir 
transformar a escola... Neste momento, a gente quer queira, quer não, tem aquela 
coisa, existe a Direção Regional, mas as escolas ainda funcionam como entidades. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 27 89 Eu acho que não vai andar longe disto. 
P.: O que é que isso significa? 
Deste modelo e não vai ser para quem tem mais capacidade, vai ser para os amigos. 
Isto está tudo minado. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 27 90 o senhor presidente da Câmara já veio aqui mais vezes no último ano, desde a 
delegação de competências, do que desde há vinte anos. Portanto, este é um lugar 
apetecível. Estou convencido de que, mais dia menos dia, quem está aqui a mandar na 
escola é um amigo do senhor presidente da Câmara. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 27 91 Acha que esta função de gestão escolar poderá tender para a criação de uma carreira 
específica destinada à gestão escolar? 
Não estou assim tão crente nisso. Acho que virá a ser mais um lugar político do que 
uma carreira. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 28 89 A mim não me assusta o modelo francês: um diretor que é nomeado. Agora que seja 
nomeado porque alguém o nomeou e eu possa dizer a esse alguém: “A 
responsabilidade é sua porque o nomeou.” 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 28 90 Depois vejo também que há aqui um processo de muita centralidade indesejada. 
Quando se diz que os Diretores são gestores de recursos humanos  eu digo que não é 
verdade. Eu digo que são gestores de horários de recursos humanos porque eu não 
escolho os meus professores. Não me podem pedir responsabilidades se me dão um 
nabo, porque ele há de ser um nabo toda a vida. Se me dão um tipo excecional, ele há 
de ser excecional toda a vida e eu não tenho mérito nenhum nisso, ele é que tem. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 

Delta 29 112 a gestão é fundamentalmente saber gerir o que temos, com o que temos e com quem 
temos. 
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Opiniões sobre a função 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 30 85 Eu acho que o futuro da gestão escolar em Portugal vai ter de se aproximar, cada vez 
mais, de uma gestão empresarial. Não somos uma empresa, obviamente, mas temos 
um produto que é o aluno e, efetivamente, quer em termos de gestão de recursos 
humanos, quer em termos financeiros vamos ter de nos aproximar disso. Não tenho 
dúvidas nenhumas que esse vai ser o futuro. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 37 69 o cargo unipessoal deverá fazer parte do futuro. 
Sim, é muito mais simples, porque até agora, quando as coisas acontecem nunca 
ninguém era responsabilizado: os alunos têm 20% de insucesso e ninguém era 
responsabilizado, os alunos não passam e ninguém era responsabilizado. E porquê? 
Porque a gestão tomava as deliberações e eu cumpria e a responsabilidade era minha e 
até agora não havia essa responsabilidade. Com este modelo eles dizem que o diretor 
escolhe o seu staff e acabou, os seus coordenadores e os seus responsáveis pelas 
escolas. Se isso corre mal o culpado é ele e dizem-nos que “Se o senhor não confia 
numa pessoa, demita-o do cargo.” 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 37 70 porque é que as escolas particulares têm melhores resultados? Porque têm lá um 
diretor que diz que é assim que se faz. Eu estive uns anos a trabalhar em acumulação 
no particular e o diretor dizia-nos: “Olhem, não chumbem os alunos todos porque senão 
no próximo ano não tenho cá clientes.” Essa frase obrigava-nos a pensar que não 
vamos passar tudo, mas também não vamos chumbar tudo. Todos os bons colégios que 
existem aqui na capital do distrito foram criados a partir da imagem do seu patrão ou do 
diretor pedagógico. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 37 71 Se nós pensarmos no que se passa no particular e no que se passa no público, e na 
mentalidade do povo português, se calhar a existência de uma pessoa a quem sejam 
assacadas todas as responsabilidades e que possa dizer, por exemplo, no 
departamento de Matemática: “Olhem que eu no próximo ano não quero estes 
resultados.” O que é que no particular se faz? “Gostei muito de o conhecer, mas nos 
próximos ano prescindo dos seus serviços porque quero mais qualidade na escola.” 
Repare que até segundo a Constituição os pais têm o direito de escolher as suas 
escolas. Como é que eu posso impor um certo modelo se tem tudo tantas liberdades? 
Havendo um rosto visível, nunca se teria chegado ao ponto a que chegámos, a escola 
pública a nível de organização e de responsabilidade dos alunos bateu no fundo. Mas, 
se a pessoa que estiver lá for um líder, porque se for uma correia de transmissão da 
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política das Câmaras, isso não. Quando politizarem as escolas estragam tudo. 
P.: Acha que há esse perigo? 
Então não há? 
P.: Sente isso através de quê? De alguma experiência ligada ao Conselho Geral? 
Não, mas é possível fazer-se por uma razão muito simples. Neste período de transição 
os presidentes que estavam continuaram porque senão seria tudo novo e isto era um 
bocado complicado, mas no futuro. Repare, a Câmara tem três representantes, tem 
mais seis pais que eles podem dominar perfeitamente porque os pais precisam mais da 
Câmara do que da escola, têm mais três representantes das associações culturais e 
industriais. Não sei se os contei todos... Ah, e os funcionários que também são deles. 
São quinze, é muito simples, a Câmara, desculpe a expressão, pode quase impingi-lo à 
escola. As pessoas, os professores, não têm com que se defender porque estão em 
minoria. Mas até pode haver professores que sejam da cor partidária que está na 
Câmara  que votem nessa pessoa. É muito fácil um presidente da Câmara impor a uma 
escola um diretor. Esse perigo não devia existir. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 39 101 m Portugal? 
Eu tenho-me colocado a mim próprio essa questão algumas vezes. Como vai ser eu não 
sei, eu posso dizer-lhe aquilo que eu gostaria que fosse. O que eu gostaria que fosse é 
que a gestão fosse efetivamente, dotada de capacidade de decisão em determinados 
domínios, que localmente houvesse, digamos, um órgão que pudesse acompanhar todo 
este trabalho da escola, e que fosse o responsável e perante o qual a gestão prestasse 
contas. É preciso também dizer isto, sem deixar de lado que o Ministério da Educação é 
que tem que definir os objetivos nacionais para a Educação, como é evidente; é ele 
quem financia, ao qual também teremos que prestar essas essas contas. De qualquer 
modo, eu acho que tem que haver maior capacidade de decisão, e os órgãos de gestão 
não podem ser vistos como o executor de políticas de outros. Têm que ser os 
executores de políticas deles próprios, quando digo deles próprios, é da comunidade 
que os envolve, com capacidade de decisão do Conselho Geral, com capacidade de 
decisão do Diretor, se quisermos ir por aí, ou de outro qualquer órgão colegial. É 
importante que haja essa capacidade de decisão e que sejam dados os meios para que 
a escola, efetivamente, ponha em prática um determinado Projeto Pedagógico. Eu até 
abandonava aqui um pouco o Projeto Educativo que é uma coisa mais amplo, digamos 
assim, falava mais em projeto pedagógico no sentido de que há um conjunto de 
medidas que são pedagógicas que podem, e devem, ser tomadas. Vejo muito isso 
nessa perspetiva da tão famosa territorialização das políticas educativas, acompanhada 
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de uma efetiva descentralização das competências, não uma desconcentração mas 
uma descentralização, precisamente para aproximar a tomada de decisão de quem 
efetivamente, sofre essas tomadas de decisão. O local de decisão deve estar próximo e 
que haja, efetivamente, competências para se decidirem os processos chave, que são, 
claramente, os p 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 40 51 Com esse enquadramento via com bons olhos a criação de uma carreira específica para 
a gestão? Ou seja, uma certa profissionalização da gestão? 
Depende. Veria com bons olhos ou não em função do que isso implicasse. 
P.: Mas implicasse em que termos? 
Em termos de qual fosse a intenção da tutela, dependendo da intenção da tutela. 
P.: Então coloque lá as hipóteses. 
Por exemplo, eu fico preocupado com a questão da avaliação do desempenho. Eu já 
ouvi o ministério dizer que aquele não era o modelo deles no início. 
P.: E qual é o perigo do modelo de gestão relacionado com isso? 
É passarmos a ter a intervenção externa em várias áreas, inclusive da gestão? 
P.: Desculpe, ajude-me a compreender o que está a dizer. Está querer dizer-me que há 
um perigo em o diretor se tornar numa espécie de representante do poder politica na 
escola? 
Exatamente, pode haver uma tendência para essa realidade, eu conheci algumas 
escolas de outros países e na Suécia aquilo é mais ou menos o conselho municipal que 
escolhe. Aqui nós não temos uma politica de municipalização da educação básica e isso 
não seria um problema se não estivéssemos em Portugal porque nos outros países 
resulta. Agora repare que as escolas secundárias têm outra missão que não se 
compadece com a municipalização. Teria que haver, do ponto de vista politico, um outro 
tipo de organização de organização administrativa que não existe. 
P.: Acha que pode haver o risco de os municípios terem um peso muito forma na 
escolha do diretor? 
De condicionar diretamente a escolha do diretor e de este servir de veículo às suas 
politicas. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 45 81 Concorda com a manutenção de um cargo único pessoal, ou prefere uma perspetiva 
colegial? 
É assim, como para mim, não decido as coisas sem falar primeiro com os outros 
elementos da direção da escola …quase que me é indiferente. 
P.: Mas em termos de perspetiva? 
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Em termos de perspetiva eu não sei se o aspeto colegial não seria melhor. Se as 
pessoas tiverem independência para serem elas sozinhas a decidir, não me parece que 
seja bom, porque acho que a partilha e a colaboração são sempre positivas. Ter mais 
do que uma visão das coisas é sempre positivo. 
P.: Mas isso, posso inferir pelas suas palavras, tem mais a ver com a pessoa do que 
com o regime? 
Não. Neste caso o regime poderá dizer que é o diretor que decide e não ouve as outras 
pessoas. Para evitar que seja assim talvez um órgão colegial fosse melhor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 47 69 se não for, o que é que a bola de cristal diz? 
Se não for, acho que vai continuar um bocado nesta linha. Não estou a ver que façam 
grandes alterações ao nível da gestão. O PS nunca quis assumir a gestão como uma 
carreira autónoma. Por um lado eu percebo porque percebo o que está subjacente a 
isso. Tens gestores bons e gestores maus e com uma carreira, se ele for mau tem de 
estar em algum sítio, estás a perceber? 
P.: Sim, mas um concurso público não obriga a que seja uma carreira. 
Sim, claro, pode não ser. É assim: podia haver mobilidade, mas, de facto, a gestão das 
escolas não pode estar refém dos professores porque senão está tramada. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 49 89 o meu modelo, também é o modelo de alguns países da Europa, era que a área 
administrativa e financeira fosse mais confiada ao chefe dos serviços de administração 
escolar que devia ser, por exemplo, uma pessoa licenciada em Direito Económico, 
talvez até na área das Finanças, embora sob a tutela do Diretor porque é ele que tem de 
decidir onde é que o dinheiro se gasta. Era esse chefe de serviços que faria todo o 
trabalho económico, das adjudicações, do pagamento aos fornecedores, dos refeitórios 
que agora querem passar para as Câmaras e mal. Vai haver aí Câmaras que depois 
não vão pagar aos fornecedores e qualquer dia vamos ter escolas a fechar porque os 
alunos não têm comida. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 49 90 há sempre o problema da interferência das Câmaras, porque a municipalização da 
Educação vai provocar uma bicefalia. 
P.: Acho que se corre esse risco? 
Corre-se, é fatal. Bem, ou vamos ter uma gestão bicéfala em conflito ou o diretor um 
pau mandado do presidente da Câmara. É esse o futuro que eu prevejo para a gestão. 
Se calhar o melhor seria uma carreira como Diretor, com um concurso nacional, 
permeável com a de professor, mais centrado nas questões pedagógicas, embora 
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superintendendo tudo, com um bom chefe dos serviços administrativos, como lhe disse 
seria a solução. E só se poderia ascender à carreira de Diretor depois de ter 
determinados anos como professor. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 56 81 Agora acho que um gestor escolar, um Diretor escolar tem de começar por ser 
professor, porque isto tem de se ver o problema que é o estar na sala de aula, a 
dificuldade, tem de se conhecer essa realidade. Só depois de passar por esse papel, 
depois de viver isso na carne e de perceber quais são as dificuldades do outro, numa 
rotina de dia a dia desgastante é que eu posso ter a capacidade de fazer gestão 
escolar. Senão, o que é que vai acontecer? O Diretor acaba por se distanciar desta 
realidade do terreno, esta realidade do dia a dia da sala de aula, que é a mais 
importante. A realidade mais importante é que os alunos aprendam e o professor 
ensine, é aquela que se vive dentro da sala de aula. Todas as outras coisas da escola 
são extremamente importantes, mas são complementares a uma situação de eficácia 
que tem de existir dentro da sala de aula. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 56 82 referiu-me que o futuro da gestão escolar depende da cor política que estiver no 
governo? 
Dependerá um bocado. 
P.: Se se mantiver a atual cor política, este modelo de gestão manter-se-á? 
Eu acho que não vai mudar. 
P.: E se houver mudança? 
A diferença é esta: a única coisa que poderá acontecer é a possibilidade daquela 
filosofia com a qual eu não concordo e que é o cheque-ensino. Eu até já acho que é 
demais ser feito o fincamento para colégios 
P.: Ou seja, um pouco a privatização da escola pública? 
É assim: eu fui aluna do colégio porque o meu pai pagava. 
P.: Mas que impacto é que isso tem sobre a gestão? 
Isso tem todo o impacto, faz toda a diferença. 
P.: Porquê? 
Porque é assim, repare: as escolas particulares, se os meninos não aprendem ou se 
estão de acordo com as normas de comportamento, aquilo que têm de fazer é convidá-
los a sair, porque é isso que se faz. Nós aqui temos de dar resposta a todos, à 
diversidade de públicos que temos e temos de os levar a bom porto. 
P.: isso implicaria um outro tipo de gestores? 
Exatamente. Seria uma situação mais diretiva. Uma visão em função do clima, da 
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humanização, que eu acho que exige um professor, exige uma postura democrática, 
efetiva no terreno. Não é uma democracia de papel ou de teoria política, ou de teoria de 
manual, mas ser-se efetivamente capaz de fazer que todos aprendem e que vão até 
onde forem capazes de acordo com as suas capacidades. Não somos todos iguais e a 
igualdade para mim é que cada um atinja o seu melhor e vá até onde for capaz. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função 

Delta 58 60 Não, não, isso não concordo, pessoalmente não concordo. Não concordo porque nós 
temos, eu falo por mim, se eu não sentir que estou ligado aos miúdos. Eu tenho 
necessidade disso, eu também faço aulas de substituição, porque eu tenho necessidade 
de estar em contacto com os miúdos, se eu não estiver em contacto com os miúdos, é 
assim... 
P.: Está a querer dizer-me que o diretor tem ser um professor, não pode ser um gestor 
que vem de uma outra área qualquer? É isso? 
É assim, eu acho que deve ser um professor. Se me disser que pode haver pessoas 
que não são professores e que tem mais sensibilidade para as crianças do que alguns 
que são professores... Isto é como em tudo em todas as profissões. Agora, eu tenho a 
necessidade de sentir as expectativas dos miúdos. Eu só consigo aperceber-me e 
embeber-me daquilo que eles pensam se estiver junto deles. Não pode ser o professor 
A que ouviu os alunos da turma B, que tiveram uma reunião com as turmas C, D e E 
que me vêm dizer aquilo que eles pensam. isto é assim: o dito é uma coisa, o sentir é 
outra. É como eu lhe disse Há pouco, eu vou passar o intervalo com eles, eu vou jogar 
matraquilhos com eles, eu vou jogar ping-pong com eles, participo nos torneios de 
futebol, vou andar de bicicleta com eles e neste informalismo destas atividades, nós 
apercebemo-nos das expectativas deles, o que é que eles acham que devia mudar na 
escola, o que é que pode correr melhor, o que é que pode correr pior, os colegas que se 
portam mal, o que é que eles acham, o que é que eles acham que eu devo fazer para 
que eles se portem bem. E muitas vezes tenho que intervir junto dos pais, porque neste 
informalismo, apanha-se um que experimentou o haxixe, apanhamos um que teve 
relações sexuais com a colega e que não usou proteção, enfim, apanhamos estas 
coisas, chamamos os miúdos e falamos com eles, falamos com os pais. Eu não sei, 
poderá haver pessoas que não são professores e que consigam ter esta atitude, mas se 
for um gestor profissional não sei se terá, porque tem mais em que pensar. 
Naturalmente que isto implica que por vezes tenhamos de secundarizar as questões 
administrativas. 

09. O FUTURO DA GESTÃO Delta 03 100 É assim em teoria, é ligá-la mais às comunidades. Eu penso que se calhar o futuro... há 
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ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a 
função\Autarquização 

quem diga que caminharemos para uma autarquização, e aí já terá uma 
descentralização do poder, ligando-a mais à comunidade. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a 
função\Autonomia da escola 

Delta 02 180 há um caminho a percorrer no sentido da autonomia verdadeira da escola? 
Acho, e acho que isso só se faz por contratualização, mesmo da autonomia, e por 
aquele processo que eu lhe disse à bocado, de envolver as comunidades através do 
Conselho Geral mesmo na negociação de um contrato de autonomia, fazer protocolos 
com a comunidade para sustentar esse projeto e no fim pedir contas. Eu acho que não 
há outro caminho. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a 
função\Concursos públicos 
contrariam a ligação à comunidade 

Delta 08 136 Eu penso é que, se uma escola é uma emanação da comunidade, quem a dirige 
também tem que ser uma emanação da comunidade. Isto é, não pode ser um concurso 
público, nem pode ser alguém que venha de fora tratar daquilo que não é seu, até 
porque uma das estratégias pode ser a aniquilação dessa própria escola. Quem é que 
me diz a mim que os concursos não geram em cada escola um conjunto de diretores 
que servem os interesses dos colégios?... e que tendem para a aniquilação puro e 
simples do sistema público de Educação. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\Cuidado 
com a partidarização da gestão 

Delta 08 137 aqui ao pé [há] uma escola que vai ter uma gestão partidarizada, sem dúvida, e a 
partidarização da gestão das escolas pode ser tão perigosa como a partidarização da 
vida política no nosso país 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\Gerir uma 
escola é diferente de gerir uma 
empresa 

Delta 04 98 Uma escola não é uma empresa. Um gestor de uma empresa não é um gestor de uma 
escola. Para já, temos pessoas, bem sei que as empresas também as têm mas numa 
escola é diferente. Nós numa escola estamos a contribuir para o construção e o 
crescimento dessas pessoas e numa empresa estamos a contribuir para a produção de 
determinado produto. Numa empresa não há a mesma interação com o outro. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\Gerir uma 
escola é diferente de gerir uma 
empresa 

Delta 04 99 era mais fácil o chefe dos serviços administrativos ter à sua frente alguém vindo de uma 
empresa, um gestor. Mas o diretor tem de ser, predominantemente, pedagógico. Um 
gestor de empresas, com formação em economia ou na área da gestão vir gerir uma 
escola não seria adequado. Iríamos pagar bem caro por isso. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 

Delta 09 143 Tem visto aí nos jornais que os diretores vão ser responsabilizados por causa dos 
contratos nulos e que nós é que ainda vamos ter de pagar do nosso bolso, pelo que 
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Opiniões sobre a 
função\Necessária maior formação 
no setor administrativo 

estou a ver. Contratos que, tenho a certeza, esses diretores que o fizeram foi para o 
bem da escola. Se fizessem do modo legal... Primeiro acho que não foram bem 
esclarecidos sobre o modo como se devia fazer porque essa coisa das compras e dos 
contratos, está em normativos que são extremamente extensos e complicados e nós 
não temos formação sobre eles. Aí é o que eu digo, devíamos ter uma parte 
administrativa mais bem formada para isto. E outros porque são mais baratos para a 
escola, que não tem muito dinheiro, do que outros que são feitos aí nas plataformas, em 
que se paga muito mais e a escola não tem. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a 
função\Necessária maior formação 
no setor administrativo 

Delta 09 144 Eu acho que neste momento, pode ser que esteja enganado, já tentaram fazer isso 
várias vezes, vão tirar da direção das escolas os professores. Eu acho que eles estão a 
preparar-se para que haja um gestor, tipo um gestor privado, que vai gerir as escolas e 
os professores vão ficar só na parte pedagógica, no Conselho Pedagógico e nessas 
coisas. Acho que eles estão a tentar dizer que nós não somos capazes de fazer a parte 
administrativa. Acho que é um pouco por aí e por isso é que me desanima um bocado. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\O diretor 
de uma escola tem de ter um 
vasto conhecimento 

Delta 11 112 nós somos, talvez, no cargo diretivo aqueles que têm de ter um conhecimento mais 
abrangente das situações, temos de saber, desde as questões pedagógicas mais 
comezinhas até aos planos curriculares de todos os cursos e mais alguns, de legislação 
sobre tudo e mais alguma coisa, passando pela Novas Oportunidades que é um mundo 
novo que surge agora. Temos de saber da reforma da administração pública, temos de 
saber de recursos humanos, temos de saber o código do trabalho e tudo o que possa 
imaginar. Não há nenhum dirigente de uma organização que tenha de ter um 
conhecimento tão abrangente como isto. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\O 
processo de escolha vai-se manter 

Delta 03 101 Acho que num futuro próximo eles não vão mexer nisso [processo de escolha do diretor] 
porque andam a mexer em coisas muito mais importantes, neste momento, do que na 
escolha. (...) Num futuro longínquo, talvez.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a 
função\Preocupações 

Delta 03 102 Neste momento, eles estão preocupados em diminuir o número de gestores, é nítido. 
Embora haja uma parte economicista nisso, que eu não condeno, mas as questões 
pedagógicas são sempre relegadas para quarto, quinto, sexto, sétimo plano. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 

Delta 43 65 Nós não temos as escolas com uma administração profissionalizada ainda, não temos. 
Talvez venhamos a ter. Eu acho que era bom que tivéssemos; não temos ainda e, 
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Opiniões sobre a 
função\Preocupações 

portanto, vivemos muito ainda da informalidade; não da irresponsabilidade, mas da 
informalidade. E isto custa, era o que estava a dizer, custa muito tempo à gestão. Por 
isso as pessoas desgastam-se e não estão muito, muito disponíveis. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\Reduzir o 
peso da autarquia 

Delta 08 138 Eu penso que o regime de gestão deveria ser um misto entre o modelo anterior e o 
modelo atual, Isto é, deveria ter colégios eleitorais que fossem o mais equilibrados 
possível, devia ter uma participação como tem hoje da comunidade nos órgãos de 
gestão que fosse, de alguma forma, imune ao grande peso que neste momento as 
autarquias podem ter na gestão das escolas.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\Se o 
regime político virar à direita vai 
haver mudanças 

Delta 06 93 se o regime político do país mudar e ficar mais à direita, verificar-se-á certamente uma 
abertura da gestão escolar a não docentes… economistas e outros gestores. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\Se o 
regime político virar à direita vai 
haver mudanças 

Delta 08 139 se nós tivermos numas próximas eleições uma maioria suponhamos, absoluta do PSD, 
eu não tenho dúvida nenhuma de que o modelo de gestão democrática vai ser 
destituído de todo o conteúdo pedagógico que ainda reside nele.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\Ser um 
professor da escola não é 
fundamental 

Delta 08 140 Porque nós temos experiências contrárias bem sucedidas, posso-lhe um exemplo que é 
entre nós, como se costuma dizer, mas que é um exemplo bom. Um dos conservatórios 
deste país foi ganho, por assim dizer, por um professor que não era da própria escola, 
era um professor de música mas não era da própria escola e passou a funcionar bem. 
Antigamente era gerido por uma professora da escola e funcionava muito mal, não é? 
Temos aqui um exemplo. Temos outro exemplo de outro conservatório que é gerido por 
um professor que não é de música e, no entanto, é bem gerido. Mas este professor 
percebeu uma coisa, percebeu que a marca... como ele diz, é um homem todo virado 
para a gestão empresarial, percebeu que a marca daquela escola era a música e 
portanto como a marca era a música, ele valorizou ao máximo a marca música e 
desvalorizou todas as outras marcas, e podia ter feito ao contrário. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a 

Delta 08 141 Nós devemos é retirar ao máximo o caráter subjetivo, o risco da subjetividade na gestão 
dos processos. E esse é que é o grande problema da gestão gerencialista. É o perigo 
de fazer com que a escola se norteie por princípios de rentabilidade das mais diversas, 
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função\Ultrapassar o risco da 
subjetividade na gestão 

que podem estar na cabeça do Diretor que ninguém sabe o que é 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.04 
Opiniões sobre a função\Vai exigir 
formação especializada 

Delta 02 181 Eu acho que vai exigir cada vez mais uma formação especializada, e principalmente em 
áreas muito específicas como a área financeira, a gestão de recursos humanos, quer 
dizer, acho que hoje a escola, com todo o envolvimento legislativo que tem, começa a 
exigir se calhar conhecimentos cada vez mais aprofundados de determinadas áreas da 
organização social. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 07 152 estão-me a pedir prestação de contas de quê? Que instrumentos é que a Administração 
Central dá às escolas para que a escola possa prestar contas sobre o quê?” Neste 
posto de organização do ano letivo é muito clara a questão e a importância do sucesso 
académico. Mas quem é que consegue sucesso académico, quem, diz-me? Eu digo isto 
sempre a todos os meus paizinhos. Ainda há quinze dias tive uma reunião com os pais 
todos dos alunos do 9.º ano desta escola e da escola de cima, que são os que vão para 
o 10.º ano. Isto não há milagres em Educação. E quando algum pai me apresenta 
queixas de um professor, e alguns deles até têm razão... mas o que é que eu posso 
fazer?. Falamos. Por exemplo, de um professor que é manifestamente incompetente no 
exercício das suas funções. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 07 153 Eu defendo que a direção das escolas devia ter o poder de selecionar os seus 
professores, e prestar contas, no fim, por essa seleção. E quando as pessoas me dizem 
que é completamente legítima esta angústia de: “É pá, mas isso ia dar um compadrio de 
todo o tamanho, isso ia haver aí uma coisa...” É legítimo que as pessoas pensem isso, 
então num país como o nosso isso é perfeitamente legítimo, mas eu digo: “Sim senhora, 
criem-se mecanismos para averiguar, de facto, se o diretor usou o seu poder nesse 
sentido.”, e se usou penalizem-no, demitam-no, façam tudo. E nesta situação, António é 
assim, com o receio de... não se faz o mais importante. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 07 154 O ano passado, António, organizámos aqui na escola, temos muitos contatos com 
escolas, e organizámos ao abrigo do Comenius e do Da Vinci imensas coisas na escola. 
No ano passado organizámos uma coisa engraçada, que foi a única escola pública que 
conseguiu. O tema era: “Partilhar práticas de avaliação interna de instituições”. Que 
instituições nos apareceram? De imensos países, desde a Finlândia, a Alemanha, a 
Bulgária, foi muito engraçado. E que instituições? Direções regionais, departamentos de 
ensino superiores, de escolas, de autarquias, etc., e partilhámos as nossas práticas. O 
diretor alemão, um senhor de sessenta e tal anos, parece que o estou a recordar a dizer 
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assim: “Mas vocês prestam contas de quê?; E nós, “Bem temos que prestar contas 
sobre o sucesso”; “Mas como é que vocês podem prestar contas, se acabaram de me 
dizer que não podem selecionar professores, não podem organizar e definir o tamanho 
das turmas, não podem contratar pessoal especializado ou psicólogos e assistentes 
sociais. Vocês prestam contas de quê se vocês não tem capacidade de decisão sobre 
nada ou, pelo menos, sobre aquilo que é o estruturante numa escola.” Como é que 
alguém pode prestar contas, por exemplo, se não pode selecionar os professores. Isto 
soa muito estranho. Por exemplo a da Finlândia era muito engraçada, dizia uma coisa 
muito engraçada sobre a avaliação dos professores. Dizia ela que a avaliação dos 
professores lá nem tinha quase razão de existir. E porquê? Porque da forma como eles 
estão organizados, é tão claro para eles que alguém que não cumpre com as suas 
funções não pode estar no sistema. Estás a perceber António?  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 07 155 O ano passado (...) organizámos ao abrigo do Comenius e do Da Vinci imensas coisas 
na escola. (...) uma coisa engraçada, que foi a única escola pública que conseguiu. O 
tema era: “Partilhar práticas de avaliação interna de instituições”. Que instituições nos 
apareceram? De imensos países, desde a Finlândia, a Alemanha, a Bulgária, foi muito 
engraçado. (...) Por exemplo a da Finlândia era muito engraçada, dizia uma coisa muito 
engraçada sobre a avaliação dos professores. Dizia ela que a avaliação dos professores 
lá nem tinha quase razão de existir. E porquê? Porque da forma como eles estão 
organizados, é tão claro para eles que alguém que não cumpre com as suas funções 
não pode estar no sistema.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 14 123 Eu tenho consciência de que quando sair não vou dar aulas mais, pelo menos ao nível 
do 2.º e 3.º ciclo. Não vou porque acho que tenho competências para outra coisa, mas 
também não me vejo numa direção regional. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 15 101 Eu acho que isso vai depender um pouco do caminho político-partidário que isto tomar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 17 112 Eu penso que a figura do Diretor vai continuar a existir e o Diretor não vai ser o 
Conselho Geral que o vai eleger. 
P.: Vai passar a ser nomeado pela tutela? 
Vai, vai ver. 

09. O FUTURO DA GESTÃO Delta 18 101 Agora eu tenho um bocado de medo que a escola comece a ser só números, e deixe de 



António Quaresma Coelho, Regulação política e reconfiguração do perfil profissional do diretor de escola. IEUL - 2014 
 

ANEXO 3 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 
 

1377 

ESTRUTURA HIERÁRQUICA FONTE REFERÊNCIA N.º UNIDADE DE CONTEXTO 

ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

ser as pessoas porque se ela passa para números só, vai ser uma desgraça total. A 
escola vive muito desta relação, deste dar sem estar à espera de nada. Os números 
vêm por acréscimo. Acho que se houver um bom ambiente, se as pessoas estiverem 
bem, a trabalhar com gosto, os números aparecem. Ninguém quer andar aqui e dizer 
assim: “Olha, ando aqui e não faço nada de jeito.”  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 20 102 o Diretor vai também ser muito controlado pelo poder da 5 de Outubro que tem o poder 
legislativo e, quer queiramos quer não, vai controlar o Diretor. Nenhum governo vai 
deixar de querer implementar as suas políticas vai querer usar esse poder à distância. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 20 103 vejo é muita partidarização do cargo ao nível do poder local. Conheço escolas em que a 
autarquia indicou empresas da própria Câmara, depois os funcionários passaram a 
depender da Câmara. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 20 104 estaremos perante uma carreira política ligada à direção das escolas? 
Poderemos ir por aí, há esse perigo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 21 92 que, independentemente dos futuros governos, os passos fundamentais para o futuro da 
gestão estão dados. Estou convencido, mas poderá ser um receio pessoal, que isto vá 
caminhar no sentido de ser a autarquia a decidir quem dirige a escola. 
P.: Com que critérios? 
Sem critérios, poder nomear diretamente o diretor da escola. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 23 111 que seja uma política de nomeação de diretores ou de escolha de diretores pela 
administração local ou regional ou central, não me parece que seja bom. É um caminho 
com o qual eu não concordo, em absoluto não concordo. Não  concordo com essa ideia 
que andou por aí ainda de procurar retirar aos professores essa possibilidade de serem 
diretores. Mas é uma ideia que no futuro pode ter pernas para andar, ou seja, de serem 
os diretores colocados pela administração, seja ela a administração ao nível municipal, 
seja ela ao nível central. Há quem ache que tem muitas vantagens, mas eu, 
sinceramente, não vejo nenhuma. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 24 94 Acho que o modelo que está não vai ser mexido, a não ser daqui por três anos. 
P.: Será mexido em que sentido? 
No sentido de qualquer pessoa que não seja professor poder concorrer ao cargo de 
Diretor e de serem alteradas as funções do Conselho Geral ou do que quer que seja. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 24 95 Para além disso, a municipalização da Educação vai ser muito mais real e efetiva, ou 
seja, podemos assistir a que as Câmaras Municipais tenham um papel muito mais direto 
na escola, na escolha do Diretor, do que têm agora. Não aconteceu aqui mas eu sei que 
essas coisas aconteceram noutros sítios, mais ou menos a papel químico. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 24 96 Eu sou defensora da maior participação das populações e sou defensora de um projeto 
educativo concelhio, que seja o teto onde os nossos projetos educativos caibam ou vão 
buscar algumas linhas mestras para traçarmos aqui alguns rumos. Convinha que a 
planificação fosse feita a esse nível. A municipalização permite dar resposta ao cidadão, 
mas depois é uma grande chatice porque põe a política e os cartões partidários no meio 
disso tudo e corremos o risco do fator C, a cunhazita. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 24 97 o do célebre factor C? 
É, é isso, e já vi alguns casos práticos nesta eleição dos diretores, muito próximo de 
nós, um pouco mais para o interior, o que é grave. Sabe que eu fui frontalmente contra 
que as coisas passagem para a Câmara, exatamente para proteger determinado tipo de 
influência. Neste momento vejo as coisas de outra forma porque há coisas boas se 
houver uma equipa estruturada na Câmara, mas há sempre aquele perigo. Repare que 
esse foi um dos meus crescimentos por ter estado aqui na gestão. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 25 99 o seu receio tem a ver com o Diretor poder funcionar como correia de transmissão? 
Muito, muito. Tenho muito esse receio, dos diretores serem muito instrumentalizados, no 
sentido de ficarem muito dependentes duma hierarquia. Tenho muito esse medo. Isto é, 
tenho medo que se caminhe para uma coisa, futuramente, peço desculpa, que seja a 
nomeação do diretor pela administração. Neste momento é o meu receio. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 26 62 Temos de transformar a nossa liderança numa liderança pedagógica e reduzi ao mínimo 
necessário a gestão administrativa. O Diretor não pode ser o chefe da secretaria, tem de 
ser o líder pedagógico. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 26 63 A minha esperança é a que a liderança se torne pedagógica e que seja sempre feita por 
um professor, com uma formação complementar na área da administração e da 
liderança. Sobretudo tem de ser um líder pedagógico. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 26 64 Tenho também um receio, que é o de a perspetiva gerencialista, que muita gente tem, 
venha colocar em risco o facto de a direção de uma escola poder ser só de um 
professor, ou seja, que possa ser de um gestor de uma outra área qualquer, até de uma 
área privada. Isso colocaria em risco toda a conquista pedagógica, sobretudo a 
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equidade. Esse é um dos meus maiores receios, é de que nós nos tornemos mais 
injustos, com menos preocupações de equidade dentro da escola. Deixaríamos de ser 
uma escola pública que é a única que consegue ter essa preocupação de equidade. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 27 92 eu sei que se olhar para a frente vou ser o rosto do ministério da Educação. Eu neste 
momento queria ver-me como o rosto da escola e acho que sou o rosto da escola, mas 
não vou ser, vão correr comigo. Nós sabemos que a conotação de diretor é o espelho, é 
o retrato, é uma apêndice do Terreiro do Paço é a apêndice do Ministério da Educação. 
Na minha ótica isso vai ser muito prejudicial. 
P.: Vê-se como o representante do Ministério da Educação? 
Quer queiramos, que não, vamos ter de ser os representantes do Ministério da 
Educação ou correm connosco. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 29 113 A única coisa em que não tenho autonomia, e gostava de ter, é a contratação de 
professores.  

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 29 114 este órgão Conselho Geral vai continuar e, cada vez mais, com um alargamento em 
relação à comunidade. E quando te estou a falar de nomeação, eu acho que não tem de 
ser forçosamente por parte da tutela, eu acho que será fundamentalmente por parte da 
autarquia, ou antes, da comunidade, das comunidades. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 32 62 Sim, um professor. 
P.: Com formação e com experiência na área da gestão? 
Ou com formação com experiência. 
P.: Um concurso público? 
Concurso público. Eu mantinha esta situação que existe agora. 
P.: Do Conselho Geral a escolher? 
Sim, eu mantinha. 
P.: Com que critérios? Isso é que não percebi.  
Os critérios têm de ser transparentes. 
P.: Com pontuação associada aos critérios? 
Sim. Eu posso-lhe dizer que nós escolhemos um diretor do centro de formação. 
Tínhamos dois centros de formação que deram lugar a um. Tivemos dois diretores, 
naturalmente, a concorrer. Em termos de currículo, um dos colegas tinha melhor 
currículo e em termos de entrevista, a outra colega ficou melhor. Lembro-me que 
aquilo... a diferença entre os dois era 0,02. Mas cada um nós da comissão pedagógica 
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preencheu uma grelha acerca da entrevista. E cada um de nós deu notas e aquilo foi 
somado. Encontrámos um processo de poder dizer que “Foi este por isto e aquilo.” Até 
porque achávamos os dois projetos naturalmente que eram equivalentes, porque 
vinham os dois de fazer um trabalho. Havia maneiras de estar diferente, mas nós 
tivemos forma de, com uma grelha, escolher a pessoa que nos parecia melhor. Também 
posso dizer que os daqui da zona, pontuámos muito melhor aquela que era a diretora no 
nosso centro de formação. Os do outro concelho fizeram o mesmo com o deles. Claro 
que os outros que vinham de outros centros de formação, foram os que fizeram a 
diferença, porque estes foram no fundo as pessoas que estavam sem carga afetiva, 
sem carga emocional, foram frios na forma como analisaram as duas entrevistas. Nem 
um, nem outro tinham sido diretores deles, portanto, para eles estava tudo bem, ao 
contrário de nós que estávamos sempre com uma carga afetiva. E eu acho que o 
Conselho Geral tem de ter esse espaço., mas tem de ser transparente, não se poder 
dizer que diretor foi escolhido porque é da mesma cor política da autarquia. Ou porque 
soube manipular as listas. 
P.: Ou seja, acha que o importante é haver objetividade na escolha do diretor? 
E que a escola se sinta bem com o diretor que escolheu. Que sinta que escolheu.... 
Primeiro que tudo que a escola, como comunidade interna, sinta que o Conselho Geral 
escolheu, sabendo qual é o sentir da Escola. Acho que é inacreditável, nós termos 
diretores de escolas que foram escolhidos com base nessa situação e depois o resto da 
escola diz: “Eh, pá, mas nós andávamos todos distraídos.” Até porque nós temos de nos 
lembra que a constituição dos conselhos gerais é um momento de luta contra este 
modelo de gestão. Em muitas escolas, como a nossa, que não houve lista de 
professores no primeiro Conselho Geral. E portanto, bastava essa distração. Abriu-se o 
concurso e bastava que alguém que dissesse: “Espera lá que eles andam distraídos, 
vamos lá nós criar uma lista.”, estava tudo estragado. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 33 69 Portanto, a minha perspetiva neste momento, sou-lhe muito sincera, é a de desilusão e 
de pensar assim: “É mesmo melhor ir já para o magote porque eu já me ia embora e 
tinha férias.” (risos) Isto realmente!... Acabar o mandato não vamos acabar com certeza 
porque da maneira que as coisas estão, não é? Por outro lado, acho que é um desnorte, 
é um erro, ninguém está a investir na área da Educação, estamos a criar cidadãos 
medíocres, gente que não sabe o que... É bom para certa conjetura política, se calhar, 
que as pessoas não estejam atentas, não saibam o que é que se passa, pronto, se são 
ignorantes... Já há muitos anos era assim, não é? Fazer a carneirada que é para 
governarem. É o que sinto neste momento e eu recuso-me ser conivente com isso. Por 
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isso, vamos embora. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 35 66 Tenho alguns receios no futuro da gestão escolar, essencialmente pelo 
redimensionamento do parque escolar. Vejo o número de alunos a decrescer e estão a 
ser criados mega agrupamentos. 
P.: Mas que impacto isso vai ter sobre o futuro da gestão escolar? 
O Diretor do futuro terá de mobilizar, terá de ser um elemento que pressione os 
elementos que representam o corpo docente no Conselho Municipal de Educação para 
transmitir a toda a comunidade a aposta que as autarquias têm de fazer no Ensino 
Básico. 
P.: Isso pode significar que o Diretor tenha de ter novas competências? 
Não sei se pode ser uma competência. 
P.: Novos saberes? 
Se calhar, novos saberes e se calhar novas relações. 
P.: Que o afastam, por exemplo, de ser um professor? 
Não, isso não. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 35 67 o próximo mandato pode ser de continuidade, não precisa de haver eleição. Se o 
Conselho Geral decidir dar continuidade ao Diretor só ao fim de oito anos é que vai 
novamente a uma eleição. Se ele voltar a ser eleito só pode estar um mandato, ou seja, 
só pode fazer doze anos seguidos. Isto quer dizer que a ideia de uma carreira de Diretor 
cai por terra. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 37 72 o futuro da gestão escolar em Portugal. 
Infelizmente é um bocadinho difícil de responder a essa pergunta. É assim: na 
Educação, na Saúde e na Justiça deveria haver um grande entendimento entre os 
grandes partidos ou de quase todos. Infelizmente não há e temos assistido que vem um 
novo ministro e muda tudo o que o outro fez. Se for este governo, oxalá que não faça 
mas nada desagradável para os professores, se for outro governo é capaz de alterar 
tudo o que se fez. Nós na Educação não podemos continuar a ser cobaias de 
experiência que um ministro qualquer quer implementar. Eu já trabalho desde antes do 
25 de Abril e desde aí que temos sido isso e acho que os partidos devem fazer uma 
planificação para dez ou quinze anos, de tal maneira que quem está na Educação saiba 
o que o espera. Agora, sobre a gestão, se queremos uma gestão de qualidade, tem de 
haver uma pessoa responsável na escola, um rosto visível na escola, para o bem e para 
o mal. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 44 78 é isso que eu até penso mais concretamente, os municípios vão nomear o responsável 
pela escola e depois tem aqui alguém que toma conta disto. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 45 82 Aquilo que eu vejo é cada vez mais uma maior responsabilização dos diretores. Não sei 
se em termos de autonomia, e eu penso que mais autonomia da parte das escolas era 
importante que acontecesse, que não houvesse tantos estrangulamentos, por exemplo 
na parte administrativa, tantos orçamentos, que é muito rígido, são aquelas rubricas. 
Acho que deveria haver aqui mais autonomia em vários aspetos. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 46 59 percebo que as coisas são diferentes. Acho que a comunidade começou a perceber que 
a escola pública é uma escola de qualidade e que, na realidade, a maneira como a 
comunicação social trata os assuntos, leva a que se tenha uma ideia errada. Acho que 
se vai entrar numa fase em que se vai perceber mesmo que a escola pública é uma 
escola de qualidade. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 47 70 isso não implicaria a municipalização da Educação? 
Não sei se seria a municipalização da Educação. 
P.: Seria um risco ou uma vantagem? 
Por um lado é vantagem porque a estrutura que temos mais perto são as câmaras 
municipais. Agora, é um facto, eles não estão a querer assumir o ónus financeiro da 
coisa. O Ministério diz-lhes: “Tomem lá, mas depois vocês é que se têm de 
desenrascar.” As coisas são onerosas e as câmaras que até tinham contrato-programa 
estão, até algumas, a acabar com os contratos-programa. Mas eu até nem estou a ver 
isso mais pela questão financeira, estou até mais a ver pela questão política, que era 
haver os tais Conselhos Locais de Educação com mais poderes sobre as escolas. Na 
verdade, tens o Conselho Municipal, tens uma câmara, mas as escolas têm o seu 
projeto próprio e fazem o que entender, e têm de se entender com a direção regional, 
não têm que se entender com a câmara e, de certa forma, isso não é bom. Eu tive um 
caso concreto aqui do concelho, eu também fiz parte do Conselho Municipal. Quando lá 
estive como membro efetivo propus que as direções das escolas fossem ao Conselho 
Municipal e, já que não podendo estar todos presentes e fazer parte da estrutura, 
estando como convidados. Isso foi aceite e continua. Eu hoje já não sou membro 
efetivo, é outra colega, mas continuo a ir às reuniões do Conselho Municipal como 
convidado e participamos da discussão. Não temos direito a voto, mas também 
raramente  são postas coisas à votação. Isso é importante e, por exemplo, nós com as 
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outras escolas e com a Câmara até criámos uma estrutura que é atípica, não há em 
mais lado nenhum do país, a que chamamos de CREF, que é o Centro de Recursos 
Educativos e de Formação, que tem até uma escritura pública, em que a Câmara é 
parceira e estão as direções de todas as escolas. Como é que isso funciona? Por 
exemplo, a Câmara está a dar-nos apoio em termos de orientação vocacional, através 
das técnicas que contratou e que vão às escolas fazer a orientação vocacional. Nós não 
tínhamos hipótese de ter um psicólogo a fazer isso e então a Câmara tem. Vai dois dias 
aqui, vai dois dias ali. Depois a Câmara, também no caso das escolas do 1.º ciclo, 
também contratou um técnico de informática para ir tratar das redes informáticas. 
Depois, o projeto EPIS. A Câmara contratou técnicos e está a aplicar o projeto EPIS a 
escolas do concelho, através dessa estrutura. De certa forma, estamos a ultrapassar um 
bocado o que é a legislação e as próprias competências da Câmara de modo a se criar 
esta dinâmica em termos locais. O que eu queria era ver isso espelhado na legislação. 
Por exemplo, uma das coisas por que eu me bati, quando estive no Conselho Municipal, 
foi o projeto educativo concelhio, que diz quais são as linhas orientadoras. Depois nós, 
em cada escola, face àquilo que é a prioridade do concelho, vamos também adequar os 
nossos projetos educativos de escola ao projeto educativo concelhio. Claro que tu só és 
obrigado a cumprir aquilo se quiseres, ou seja, obrigado nunca és, só o fazes se 
estiveres de acordo, não há um vínculo entre aquilo que é a política educativa da escola 
e a política educativa da autarquia. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 47 71 Se o PSD for para o poder eu acho que, se calhar, isto vai caminhar para uma gestão 
profissionalizada. Não sei se vão criar uma carreira de gestão, mas eles falavam nisso. 
Eles querem dar cabo do ensino público. Eu até percebo porquê. Isto de fazer 
mudanças é muito difícil porque há muitos interesses. Há muita coisa que já está 
instituída e para se mexer numa coisa levantam-se logo imensos problemas. Assim para 
eles era fácil. Privatiza-se e vai ao ar. 
P.: Desculpa, mas referes-te a uma espécie de compra das escolas? É a isso que te 
referes? Tens receio da compra, entre aspas, das escolas? 
Repara na parque escolar. Os edifícios já deixaram de ser do Ministério da Educação, 
são de uma empresa. Então isso é meio caminho andado. 
P.: Sim, mas é uma empresa que é pública. 
Por enquanto. Estás a perceber? Tudo o que é público pode passar a ser privado. Isso 
incomoda-me muito porque eu acho que, apesar de tudo, a escola pública tem sido 
importante, apesar de todas as coisas que dizem, que o ensino está degradado. Eu que 
apanhei o 25 de Abril aos dezoito anos e não pudemos comparar as coisas. 
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P.: E se o PSD não for para o poder? 
Mas quem é que vai? 
P.: Não sei, não faço ideia. 
Se não for... Dificilmente não vai. Vês o que está a acontecer na Irlanda. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 48 69 Acha, então, que o futuro da gestão vai ser configurada pela ação autárquica? 
Sim, dentro de quatro anos vai deixar de ser obrigatório ser um professor, vai passar a 
ser alguém que tenha formação ou experiência na área da gestão. Acho que vão ser, 
exatamente as mesmas regras e só retiram a alínea de que tem de ser um professor. 
De resto está lá tudo. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 48 70 Da mesma forma quando me perguntou, me pediu para olhar para o espelho. Se eu 
olhar para trás do espelho, para o futuro, tenho exatamente as mesmas dúvidas. A 
minha formação e as minhas convicções dizem-me que aquela ideia de abrir a escola 
ao meio não é nada, faz lembrar aquela feirinha que se fazia para as pessoas poderem 
entrar. A escola é do meio, não é dos professores e eu aceito isso. Não sendo dos 
professores, de que é a escola? Dos pais, da autarquia, da comunidade educativa? Que 
é mais representante da comunidade? Quem é eleito de forma universal? 
Possivelmente. Mas neste momento há uma desconfiança muito grande entre os 
parceiros. Por uma razão muito simples. Se a escola está em crise, os políticos estão 
mais e nós não confiamos nos políticos, que elegemos. Portanto, há aqui uma série de 
contradições entre o que deve e o que vai ser. E o que vai ser são as autarquias. Os 
dois processos que eu considero de autonomia das escolas falharam. As 22 escolas 
que assinaram podiam ter sido uma primeira fase; a própria ministra contestou o 
processo, dizendo  que aquilo não é autonomia, mas quando as escola tentaram 
negociar não lhes foi dada essa possibilidade. Também falharam os TEIP’s porque 
houve ali uma delegação incompleta, devido novamente a desconfianças; a contratação 
dos professores levou imensas escolas a estarem neste momento em tribunal. O facto 
da escola contratar diretamente os seus professores foi altamente questionada pelos 
próprios professores, pelos sindicatos e até, de alguma maneira pela tutela porque acha 
que as escolas fizeram mal e as escola para terem autonomia vão fazer muitas vezes 
mal. Ninguém quer a autonomia das escolas; não quer a tutela, não querem os 
sindicatos, não querem as autarquias e os professores têm medo. Portanto, não 
havendo uma autonomia das escolas, nós estamos condenados. 
P.: Portanto, podemos concluir que... 
De todas estas pequenas experiência que estão a ocorrer, vamos ter a próxima gestão 
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entregue à autarquia, inevitavelmente. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 49 91 Eu acho que tem muito a ver com o resto da política. Eu sou contra ao que se chama a 
municipalização da Educação por várias razões. A primeira é que para mim a Educação 
é uma questão nacional, talvez como a Justiça e a Defesa. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 50 74 Eu costumava dizer aos colegas, que faziam um mandato e se iam embora, que era um 
desperdício, que devia ser proibido porque o volume de informação, de conhecimento 
que as pessoas adquirem e não se consegue transmitir, porque é impossível transmitir 
tudo, era um desperdício, depois viriam outras pessoas e novamente um novo processo 
de atividades e tal... Eu acho que o futuro da gestão é autonomizar-se, enquanto 
carreira. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 51 67 Há dias num serviço de rotina da inspeção, foi-me colocada uma questão e eu disse: 
“Bem, mas também ninguém lhes deu formação.” e o inspetor disse: “E a si, quem lhe 
deu a formação?” Também não vivemos tempo de aventuras e as coisas são cada vez 
mais exigentes. São precisos alguns recursos técnicos que nos ajudem mesmo a não 
cometer erros, porque já envolve exigências que antes eram assumidas pela 
administração diretamente e agora têm que ser assumidas por nós. Eu ainda vou tendo 
alguma felicidade, de ter docentes advogados com quem me dou bem e docentes 
psicólogos que me vão ajudando. Principalmente na parte financeira, acho que os 
serviços administrativos deviam estar melhor apetrechados. Se dominar isso, a parte 
financeira, deixa de dominar o resto e esta gestão é mais exigente. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 52 75 Eu acho que a curto/médio prazo vamos estar num tempo de ver, efetivamente, se este 
modelo serve ou não serve à gestão das escolas portuguesas. 
P.: E o seu feeling diz-lhe que tende para quê? 
O meu feeling diz-me que sim, vamos lá a ver, eu acho que se as coisas não corressem 
tão bem como tem corrido, era natural que a tutela passasse de eleição para nomeação. 
É óbvio que a tutela não pode deixar as escolas de qualquer maneira, ou seja, imagine 
que muito poucas pessoas tinham concorrido a diretor e que as direções regionais 
tinham de implementar as comissões administrativas provisórias. Se efetivamente 
tivesse sido assim, fazia todo o sentido acabar a eleição e passar a nomeação. Se as 
pessoas não se oferecessem, teria de ser a tutela a nomear. Assim não, a maior parte 
das pessoas, que já eram presidente do Executivo, esse levantamento está feito, 
candidataram-se e ficaram. Portanto, a linha de conduta há de ser, necessariamente a 
mesma. 
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09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 53 57 Eu acho que o futuro, em princípio, vai ser no sentido de caminhar sempre para haver 
uma pessoa que se responsabiliza cada vez mais pelas decisões que toma, embora 
note que é muito difícil ter a autonomia que se diz que o diretor tem. Muitas vezes nos 
assuntos menos relevantes essa autonomia não surge. O diretor será sempre, cada vez 
mais, a pessoa que vai responder perante toda a comunidade. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 54 56 Eu acho que isto está a tender para a municipalização do ensino. 
P.: Portanto os diretores passarão a ser escolhidos pelos municípios? 
Ou, pelo menos, semi-escolhidos numa fase inicial, e vejo isto com muita preocupação. 
Porque repare, eu conheço os sistemas de ensino, por exemplo numa Áustria, numa 
Alemanha, em que existe efetivamente uma municipalização do ensino e vejo o grande 
interesse que aqueles indivíduos têm em que as suas escolas e as suas populações 
sejam bem servidas em, em termos de, de escola, em termos de ensino. O que é que 
eu via nesses países europeus? O diretor pedagógico e o gestor das escolas não se 
preocupavam com o dinheiro. Ele dizia assim: “Eu tenho dois meninos com 
necessidades educativas especiais e para que estes meninos tenham êxito escolar, eu 
preciso disto e disto.” Não se preocupavam mais com dinheiro, porque ele tinha lá isto, 
isto e isto. Eu também não me queria preocupar com dinheiro. Eu não queria ter a parte 
de gestão financeira, digamos assim. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 54 57 como é que vê a municipalização da gestão? 
Vejo com muita preocupação porque as câmaras, como lhe digo, tirando honrosas 
exceções, veem as escolas mais como mais uma possibilidade de arranjar mais algum 
dinheiro, do que algo que têm que investir forte e feio. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 56 83 O futuro da gestão escolar em Portugal? Eu penso que a gestão escolar não poderá 
modificar muito mais do que o que está.  Neste momento, claro que já sabemos que a 
política educativa do rede vai ser alargada, tá temos Já temos os exemplo dos mega-
agrupamentos e penso que essa situação será irreversível. 
P.: Isso tem a ver com a organização da gestão da rede escolar, mas eu refiro à função 
do Diretor. Para o que isso poderá tender? Ou seja, tenderá para maior 
responsabilização, maior responsabilidade?  
Não, maior responsabilidade do que já temos, não. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 

Delta 58 61 o futuro da gestão escolar em Portugal? 
Não sei qual é a força dos sindicatos dentro do atual ministério, mas em termos de 
gestão escolar, penso que o caminho, penso que o caminho deve ser este. No caso da 
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Imagens de futuro nossa comunidade, esse caminho foi escolhido, em 2002/2003, e eu espero que 
continue a ser porque nós temos que assumir duma vez por todas, não é só na 
educação, é em tudo, em todos os aspetos da nossa sociedade, nós temos que assumir 
que há pessoas responsáveis. Como eu disse há pouco, todos somos humanos e todos 
cometemos erros, depois temos é que ver se esses erros prejudicam terceiros ou não. 
Todos todos podemos cometer e é humano que os façamos, se não somos humanos, 
somos máquinas. Agora, temos que ser responsáveis e temos que prestar contas 
daquilo que estamos a fazer, temos que prestar contas a quem está connosco e nós 
aqui, por exemplo, temos o hábito de, trimestralmente, prestar contas dos resultados da 
instituição à comunidade. Fazemos reuniões com os pais, com os professores e 
prestamos contas dos resultados obtidos trimestralmente e se não conseguirmos 
resolver os problemas e melhorar os resultados, não estamos cá a fazer nada. Por isso, 
alguém tem que decidir assim: “Ó menino, estás cá a mais”. E temos que assumir de 
uma vez por todas se queremos que o país mude. E as escolas devem ser o exemplo. 
Fala-se muito das escolas e da educação, mas as escolas têm que se assumir como um 
exemplo para a sociedade, e os professores devem ser os primeiros a assumir esse 
exemplo: o da responsabilidade e do trabalho. Se não respondem aos desafios, se não 
têm resultados, devem sair. Eu sou o primeiro a sair. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 59 69 Nós quando falamos de Diretor Executivo, já no tempo em que o PSD governava... 
P.: No tempo do David Justino? 
No tempo do David Justino, eu uma vez até fui convidado para um amplíssimo debate, 
desde o ensino superior, já se falava na figura do Diretor, de gestores técnicos. 
P.: Fora da educação? 
Fora da educação. Algumas políticas que têm sido implementadas, andam muito dentro 
dum contexto político ou partidário, dentro duma faixa, dentro dum determinado tipo de 
socialismo e de social-democracia e, portanto, onde prevalecia, de uma forma mais 
oculta ou mais evidente, o domínio do privado sobre o público e o fazer esvaziar um 
bocado a ação do que é o público. Como é que pode vir a ser um futuro modelo? 
Primeiro isto teria que se refletir porque as escolas são muito diferentes, os 
regionalismos são muito diferentes, há ecos de que houve sítios onde houve e ainda há 
uma clara clivagem de intervenção política gizada num xadrez muito restrito às áreas 
camarárias e a outras. Aqui não tanto. Agora, eu entendo que as culturas fazem-se 
fazendo o caminho, mas por muitos anos que houve para trás, se dos resultados deste 
modelo, se puderem aferir e se ficarem um bocadinho aquém, eu acho que se tinha que 
voltar à questão da, da eleição. 
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P.: Como na situação anterior? 
Eu não mudei nada. 
P.: Então na tua perspetiva manterias o modelo? 
Eu manteria. Aliás eu votei contra este modelo e está em sede de ata; eu votei e disse 
porquê. 
P.: E achas que o futuro tende para isso? 
Neste momento, em agenda da política educativa, há outras medidas mais prementes, 
não sei. Sei que os sindicatos e alguns partidos da oposição, talvez uns mais à 
esquerda advogam isso. Face à conjuntura atual, face à premência de mudar algumas 
medidas e ações de política educativa, eu não sei se a tutela tenderá a considerar esta 
uma das suas das suas prioridades, a médio e a curto médio prazo. 
P.: Voltar ao modelo anterior? 
Sim, não sei. Há questões, no meu ponto de vista, que são também muito importantes: 
a questão do currículo do 3.º ciclo, a, a questão da própria avaliação do desempenho. 
Agora, o que eu sei é que o que estava por trás, na mudança deste diploma, era alargar 
a esfera da intervenção em sede de escola. E o que eu sempre defendi e disse é que 
nós, aliás o nosso contrato de autonomia, vale o que vale, tínhamos isso, bastaria 
apenas mexer na Assembleia. Criarem na Assembleia, subcomissões, subequipes que 
pudessem trazer a comunidade aqui, para fazerem esse tipo de trabalho. Claro que 
aparece depois a figura do professor titular, restringiu-se os departamentos a um menor 
número, mas isso já havia muitas escolas, esta também, que já faziam isso dentro 
daquilo que a lei permitia fazê-lo. Se a ideia era que o poder de intervenção no projeto 
escolar e educativo, que é mais do que escolar, era que pudesse ser mais alargado, 
mais participativo, mais dimensionado, não era necessário ter mudado a figura de 
gestor. Esse é um sentido, o outro é unipessoalizando a direção, permite que em termos 
da focalização da responsabilidade, haja um responsável. Portanto, a administração 
focaliza e portanto, diz que tem, que tem um meio mais eficaz de controlar. 
P.: Há um rosto visível. 
Esse é que é o problema porque quando se cria este modelo é numa lógica da 
prestação de serviço, é numa lógica de resultados, é numa lógica de criar 
responsabilidades perante determinadas metas, não tanto organizacionais, mas mais 
perspetivistas, mais amplas, e nesse sentido este modelo permite isso, porque permitirá 
eventualmente que certas pessoas possam até ocupar estes cargos e, noutro sentido, 
quando não fazem as suas boas políticas, haver mecanismos de as poder desviar daí. 
P.: Substituir. 
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Substituir. Portanto nesse sentido não, não parece que seja uma lógica de 
accountability. Pode dizer-se que o é, mas depois para o que os processos tendem é, 
de facto, para a inculcação de uma maior responsabilidade na prestação de contas, mas 
à luz daquilo que devem ser as políticas mais amplas, no meu ponto de vista. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro 

Delta 59 70 No tempo do David Justino, eu uma vez até fui convidado para um amplíssimo debate, 
desde o ensino superior, já se falava na figura do Diretor, de gestores técnicos. 
P.: Fora da educação? 
Fora da educação. Algumas políticas que têm sido implementadas, andam muito dentro 
dum contexto político ou partidário, dentro duma faixa, dentro dum determinado tipo de 
socialismo e de social-democracia e, portanto, onde prevalecia, de uma forma mais 
oculta ou mais evidente, o domínio do privado sobre o público e o fazer esvaziar um 
bocado a ação do que é o público. Como é que pode vir a ser um futuro modelo? 
Primeiro isto teria que se refletir porque as escolas são muito diferentes, os 
regionalismos são muito diferentes, há ecos de que houve sítios onde houve e ainda há 
uma clara clivagem de intervenção política gizada num xadrez muito restrito às áreas 
camarárias e a outras. Aqui não tanto. Agora, eu entendo que as culturas fazem-se 
fazendo o caminho, mas por muitos anos que houve para trás, se dos resultados deste 
modelo, se puderem aferir e se ficarem um bocadinho aquém, eu acho que se tinha que 
voltar à questão da, da eleição. 
P.: Como na situação anterior? 
Eu não mudei nada. 
P.: Então na tua perspetiva manterias o modelo? 
Eu manteria. Aliás eu votei contra este modelo e está em sede de ata; eu votei e disse 
porquê. 
P.: E achas que o futuro tende para isso? 
Neste momento, em agenda da política educativa, há outras medidas mais prementes, 
não sei. Sei que os sindicatos e alguns partidos da oposição, talvez uns mais à 
esquerda advogam isso. Face à conjuntura atual, face à premência de mudar algumas 
medidas e ações de política educativa, eu não sei se a tutela tenderá a considerar esta 
uma das suas das suas prioridades, a médio e a curto médio prazo. 
P.: Voltar ao modelo anterior? 
Sim, não sei. Há questões, no meu ponto de vista, que são também muito importantes: 
a questão do currículo do 3.º ciclo, a, a questão da própria avaliação do desempenho. 
Agora, o que eu sei é que o que estava por trás, na mudança deste diploma, era alargar 
a esfera da intervenção em sede de escola. E o que eu sempre defendi e disse é que 
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nós, aliás o nosso contrato de autonomia, vale o que vale, tínhamos isso, bastaria 
apenas mexer na Assembleia. Criarem na Assembleia, subcomissões, subequipes que 
pudessem trazer a comunidade aqui, para fazerem esse tipo de trabalho. Claro que 
aparece depois a figura do professor titular, restringiu-se os departamentos a um menor 
número, mas isso já havia muitas escolas, esta também, que já faziam isso dentro 
daquilo que a lei permitia fazê-lo. Se a ideia era que o poder de intervenção no projeto 
escolar e educativo, que é mais do que escolar, era que pudesse ser mais alargado, 
mais participativo, mais dimensionado, não era necessário ter mudado a figura de 
gestor. Esse é um sentido, o outro é unipessoalizando a direção, permite que em termos 
da focalização da responsabilidade, haja um responsável. Portanto, a administração 
focaliza e portanto, diz que tem, que tem um meio mais eficaz de controlar. 
P.: Há um rosto visível. 
Esse é que é o problema porque quando se cria este modelo é numa lógica da 
prestação de serviço, é numa lógica de resultados, é numa lógica de criar 
responsabilidades perante determinadas metas, não tanto organizacionais, mas mais 
perspetivistas, mais amplas, e nesse sentido este modelo permite isso, porque permitirá 
eventualmente que certas pessoas possam até ocupar estes cargos e, noutro sentido, 
quando não fazem as suas boas políticas, haver mecanismos de as poder desviar daí. 
P.: Substituir. 
Substituir. Portanto nesse sentido não, não parece que seja uma lógica de 
accountability. Pode dizer-se que o é, mas depois para o que os processos tendem é, 
de facto, para a inculcação de uma maior responsabilidade na prestação de contas, mas 
à luz daquilo que devem ser as políticas mais amplas, no meu ponto de vista. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro\Vem aí a 
carreira específica 

Delta 08 142 Sem dúvida, pode tender para uma carreira específica destinada à gestão escolar. 

09. O FUTURO DA GESTÃO 
ESCOLAR EM PORTUGAL\09.05 
Imagens de futuro\Vem aí a 
carreira específica 

Delta 10 129 Resumindo, essa carreira específica seria: formação de base como professor, com uma 
formação complementar na área da administração educacional ou escolar e finalmente 
que seja um membro da comunidade. 
Exatamente, claramente isso. 

 


